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JUDEŢUL TIMIŞ                                                     

ORAŞUL DETA 

CONSILIUL LOCAL                                                                                    

H O T Ă R Â R E A 

 

privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către ASOCIEREA 

BRAI-CATA S.R.L.- LIBRO EVENTS S.R.L. în raport cu utilizatorii serviciului de 

salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale 

desfășurată în Zona 3 a județului Timiș, în baza contractului de delegare prin concesiune 

a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 1792/28.09.2017 

 

  Consiliul local al orașului Deta, Județul Timiș ; 

           Primind solicitarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Județul Timiș 

nr.4027/04.06.2020 și Hotărârea Consiliului Director al ADID Timiș nr. 5/03.06.2020 prin 

care au fost avizate favorabil tarifele unice și tarifele distincte pentru gestionarea deșeurilor prin 

diferențierea pe categorii de deșeuri (reziduale și reciclabile) majorate prin includerea în tarife a 

salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată începând cu 1.01.2020 și modificarea 

tarifelor pentru preluarea deșeurilor reziduale și reciclabile la depozitul de deșeuri, în 

conformitate cu prevederile H.G. nr. 935/2019 privind stabilirea salariului de bază minim brut 

pe țară garantat în plată și H.C.J. Timiș nr. 274/16.12.2019 privind aprobarea modificării 

Contractului de concesiune nr. 7243/13.06.2013 încheiat între Județul Timiș prin Consiliul 

Județean Timiș și Asocierea Societatea RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - Societatea 

RER SERVICII ECOLOGICE S.R.L.; 

           Luând act de: 

    -Referatul de aprobare nr. 4.775/2020 întocmit de către Primarul Orașului Deta; 

               -Referatul nr.4971/2020 al Serviciului Buget, contabilitate, finanțe, impozite și taxe;  

                -Avizul Comisiei Economice; 

          Văzând prevederile actelor normative: 

               -O.U.G nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii 211/2011 privind regimul 

deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deșeurilor de 

ambalaje și a OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin 

Legea nr.31/2019; 

               -O.U.G nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu ; 

               -Legea nr.  211/2011 privind regimul deșeurilor ; 

               -Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deșeurilor de 

ambalaje ; 

               -Ordinul A.N.R.S.C. privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare 

sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor 

nr. 109/2007; 

               -art. 6 alin. (1) lit. l), k) si p), art. 8 alin. (1), art. 26 alin. (5) din Legea serviciului de 

salubrizare a localităților nr. 101/2006; 

               -art. 10 alin. 5 din Legea privind serviciile comunitare de utilități publice nr. 

51/2006, 

                 -H.C.J. Timiș nr. 274/16.12.2019 privind aprobarea modificării Contractului de 

concesiune nr. 7243/13.06.2013 încheiat între Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș și 

Asocierea Societatea RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - Societatea RER SERVICII 

ECOLOGICE S.R.L.; 

                 -H.C.J. Timiș nr. 83/27.05.2020 privind aprobarea modificării Contractului de 

concesiune nr. 7243/13.06.2013 încheiat între Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș și 



Asocierea Societatea RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - Societatea RER SERVICII 

ECOLOGICE S.R.L.; 

                 -H.G. nr. 935/2019 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat 

în plată, precum și prevederile contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare 

și transport al deșeurilor din Zona 3 – nr. 1792/28.09.2017 semnat cu operatorul ASOCIEREA 

BRAI-CATA S.R.L - LIBRO EVENTS S.R.L. pentru Zona 3 a județului Timiș, 
                  -prevederile contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și 
transport al deșeurilor din Zona 3 – nr. 1792/28.09.2017 semnat cu operatorul ASOCIEREA 
BRAI-CATA S.R.L.- LIBRO EVENTS S.R.L. pentru Zona 3 a județului Timiș, 
 

          În temeiul dispozițiilor art. 134 alin. 1 lit. a) coroborate cu prevederile art. 133 alin. 2 lit. a), ale 

art. 136, și ale art. 139 alin. 1 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 

    HOTĂRĂŞTE : 

 

          Art.1. Se aprobă tarifele unice majorate, precum și tarifele distincte rezultate pentru colectarea 

separată și transportul separat al deșeurilor reziduale și pentru colectarea separată și transportul separat 

al deșeurilor reciclabile rezultate din tarifele unice majorate pe categorii de utilizatori pentru colectarea 

și transportul deșeurilor municipale menajere și reciclabile, precum și a deșeurilor similare reziduale și 

reciclabile pentru utilizatorii serviciului (persoane fizice, persoane juridice private și persoane juridice 

publice-instituții, autorități publice) din Zona 3-Deta, județul Timiș aflată în delegare prin concesiune 

la ASOCIEREA BRAI-CATA S.R.L. - LIBRO EVENTS S.R.L. pentru serviciul de colectare și 

transport deșeuri municipale, conform contractului de delegare prin concesiune nr. 1792/28.09.2017, 

după cum urmează : 

                    Tarif 

Populație urban 

                    U.M.                 Tarif unic  

 

Colectarea separată și transportul 

separat al deșeurilor municipale 

lei/persoană/lună 13,63 (TVA inclus) 

Tarif 

Populație urban 

U.M. Tarife distincte  

Colectarea separată și transportul 

separat al deșeurilor reziduale 

de la populație în mediul urban 

lei/persoană/lună 9,59 (TVA inclus) 

Colectarea separată și transportul 

separat al deșeurilor reciclabile 

de la populație în mediul urban 

lei/persoană/lună 4,04 (TVA inclus) 

Tarif 

Populație rural 

U.M. Tarif unic  

Colectarea separată și transportul 

separat al deșeurilor municipale 

lei/persoană/lună 4,96 (TVA inclus) 

Tarif 

Populație rural 

U.M. Tarife distincte  

Colectarea separată și transportul 

separat al deșeurilor reziduale 

de la populație în mediul rural 

lei/persoană/lună 3,42 (TVA inclus) 

Colectarea separată și transportul lei/persoană/lună 1,54 (TVA inclus) 



separat al deșeurilor reciclabile 

de la populație în mediul rural 

Tarif 

Operatori economici și 

instituții publice 

U.M. Tarif unic  

 

Colectarea separată și transportul 

separat al deșeurilor similare 

lei/tonă 432,28 + TVA 

Tarif 

Operatori economici și 

instituții publice 

U.M. Tarife distincte  

Colectarea separată și transportul 

separat al deșeurilor similare 

reziduale 

lei/tonă 428,64 + TVA 

Colectarea separată și transportul 

separat al deșeurilor similare 

reciclabile 

lei/tonă 439,51 + TVA 

         Art.2. Se ia act de caducitatea H.C.L. nr.49/31.03.2020 de aprobare a tarifelor tarifele unice și 

tarifele distincte pentru gestionarea deșeurilor prin diferențierea pe categorii de deșeuri (reziduale și 

reciclabile) avizate favorabil prin Hotărârea Consiliului Director ADID Timiș nr. 3/13.03.2020. 

         Art.3. Se aprobă încheierea unui act adițional la Contractul de delegare prin concesiune a 

activității de colectare și transport a deșeurilor din Zona 3 - nr.  1792/28.09.2017 care să cuprindă 

tarifele aprobate, conform art. 1 din prezenta hotărâre. 

            Art.4. (1)Tarifele menționate la art. 1 din prezenta hotărâre se vor aplica după aprobarea 

acestora  în AGA ADID Timiș – Zona 3 și semnarea actului adițional la contractul semnat cu 

operatorul ASOCIEREA BRAI-CATA S.R.L.-LIBRO EVENTS S.R.L. nr.  1792/28.09.2017.  

            Art.5. Se acordă mandat președintelui ADID Timiș pentru semnarea actului adițional la 

contractul de   delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor din Zona 3  

nr. 1792/28.09.2017 încheiat cu ASOCIEREA BRAI-CATA S.R.L.- LIBRO EVENTS S.R.L, în 

vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor din prezenta hotărâre. 

           Art.6. Primarul orașului Deta, dl. Roman Petru va reprezenta interesele UAT Deta în AGA 

ADID Timiș - Zona 3 - Deta votând în conformitate cu prezenta hotărâre. 

         Art.7. Prezenta hotărâre se comunică :               

                         - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş ; 

                         - Primarului oraşului Deta ; 

                         - Compartimentului Administraţie publică locală, secretariat al Primăriei oraşului Deta; 

                         - Serviciului Buget, contabilitate, finanțe, impozite și taxe al Primăriei oraşului Deta ; 

                         - A.D.I.D. Timiș ; 

                         - S.C. “BRAI CATA” S.R.L ;                          

                         - Prin afişare în oraşul Deta şi publicare pe site-ul www.detatm.ro.  

 

 

                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

            Consilier ADINA-MARIA MATEESCU.                                  Contrasemnează, 

                                                                                                               SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                                CORALIA SCULEAN. 

 

 

Nr.  84  din  30  iunie  2020. 

http://www.detatm.ro/

