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HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢILOR IMPLICAȚI 

“ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DEŞEURI TIMIŞ (ADID 

TIMIŞ)” 

Nr.   4 /15.05.2018 

 

 

   

Subscrisele unități administrativ-teritoriale, având calitatea de asociaţi implicați ai 

ADID Timiş, în conformitate cu dispozițiile art. 5 alin.1 lit. f și art. 20 alin. 2 din Statutul 

ADID Timiș, fiind integrați în Zona 4 a județului Timiș, potrivit prevederilor Proiectului 

"Sistem integrat  management al deseurilor in judetul Timis", respectiv : 

 

1. Judetul Timis, prin Consiliul Judeţean Timiş, cu sediul în Timişoara, bv. Revoluţiei din 1989 

nr. 17/A, et. 2, cam. 208, jud. Timiş, reprezentat de Traian Stancu, în calitate de 

Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Timiş, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Timiş nr. 236/11.10.2017; 

2. Oraşul Făget, prin Consiliul Local Faget, cu sediul în Faget, cal. Lugojului nr. 25, judeţul 

Timiş, reprezentat de Avram Marcel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop 

prin Hotărârea Consiliului Local Făget nr. 45/19.04.2018; 

3. Comuna Bethausen, prin Consiliul Local al comunei Bethausen, cu sediul în Bethausen, nr. 

66, judeţul Timiş, reprezentată de Murariu Tripon Doru, în calitate de viceprimar, legal 

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Bethausen nr. 22/26.04.2018; 

4. Comuna Bîrna, prin Consiliul Local al comunei Bîrna, cu sediul în Bîrna, nr. 76/a, judeţul 

Timiş, reprezentată de Pecora Dumitru, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop 

prin Hotărârea Consiliului Local Bîrna nr. 31/23.04.2018; 

5. Comuna Curtea, prin Consiliul Local al comunei Curtea, cu sediul în Curtea, nr. 268, judeţul 

Timiş, reprezentată de Grecu Mircea, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop 

prin Hotărârea Consiliului Local Curtea nr. nr. 13/27.04.2018; 

6. Comuna Dumbrava, prin Consiliul Local al comunei Dumbrava, cu sediul în Dumbrava, nr. 

336, judeţul Timiş, reprezentată de Ihasz Ioan, în calitate de primar, legal împuternicit în 

acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Dumbrava nr. 22/18.04.2018; 

7. Comuna Fîrdea, prin Consiliul Local al comunei Fîrdea, cu sediul în Fârdea, nr. 105, judeţul 

Timiş, reprezentată de Lupulescu Samuel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest 

scop prin Hotărârea Consiliului Local Fîrdea nr. 31/27.04.2018; 

8. Comuna Margina, prin Consiliul Local al comunei Margina, cu sediul in Margina, nr. 1, 

judeţul Timiş, reprezentată de Costa Ionel, în calitate de primar, legal imputernicit în acest 

scop prin Hotărârea Consiliului Local Margina nr. 19/24.04.2018; 

9. Comuna Mănăştiur, prin Consiliul Local al comunei Mănăştiur, cu sediul în Mănăştiur, nr. 

297, judeţul Timiş, reprezentată de Curuţi Ionel, în calitate de primar, legal împuternicit în 

acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Mănăştiur nr. 20/14.05.2018; 

10. Comuna Ohaba Lunga, prin Consiliul Local al comunei Ohaba Lungă, cu sediul în Ohaba 

Lungă, nr. 33, judeţul Timiş, reprezentată de Lăzărescu Ion în calitate de primar, legal 

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Comuna Ohaba Lunga nr. 

9/25.04.2018; 
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11. Comuna Pietroasa, prin Consiliul Local al comunei Pietroasa, cu sediul în Pietroasa, nr. 108, 

judeţul Timiş, reprezentată de Simoc Ioan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest 

scop prin Hotărârea Consiliului Local Pietroasa nr. 16/26.04.2018; 

12. Comuna Tomeşti, prin Consiliul Local al comunei Tomeşti, cu sediul în Tomeşti, nr. 46, 

judeţul Timiş, reprezentată de Medelean Costel, în calitate de primar, legal împuternicit în 

acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Tomeşti nr. 25/27.04.2018; 

13. Comuna Traian Vuia, prin Consiliul Local al comunei Traian Vuia, cu sediul în Sudrias, nr. 

163 A, judetul Timis, reprezentată de Petruescu Vasile Bujor, în calitate de primar, legal 

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Traian Vuia nr. 13/23.04.2018; 

 

 

Având în vedere: 

 Raportul procedurii de atribuire a Contractului „Delegarea gestiunii prin concesiune a 

serviciilor de colectare – transport a deşeurilor municipale din zona 4 Făget, județul 

Timiș„, din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în 

Judeţul Timiş” încheiat sub nr. 794/03.04.2018 de către ADID Timiș, 

 Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului "Sistem integrat 

de management al deșeurilor în județul Timiș" semnat de membrii Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș, 

 Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Deșeuri Timiș, 

 Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Deșeuri Timiș nr. 2/11.05.2016 

prin care s-a aprobat înființarea serviciului public de colectare transport la nivelul 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri Timiș, precum și documentația de 

atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare - 

transport al deșeurilor municipale din cele cinci zone ale județului Timiş. 

 Ținând cont de prevederile legale în materie, respectiv:  

 Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 Prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 Prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea 

Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru 

activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, 

 Prevederile Ordinului ANRSC nr. 110 din 9 iulie 2007 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, 

 Prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 112 din 9 iulie 2007 privind aprobarea 

Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor, 

 Prevederile OUG 196/2005, art.9, alin.1, lit c privind fondul pentru mediu, 

 Prevederile Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2413/2016 privind 

aprobarea normelor de aplicare a taxei privind fondul pentru mediu, 

 Prevederile Legii nr. 211/2011, privind regimul deșeurilor, 
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 Prevederile Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de 

servicii, 

 Prevederile HG nr. 867/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 

privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, 

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. 2, art. 92 și ale art. 13 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

coroborate cu prevederile HG nr. 855/2008  

pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare 

intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice și cu cele ale art. 16  alin. 

(2) lit. g) și art. 16 alin. (3) lit. c) din Statutul ADID Timiș,  

 

adoptă prezenta Hotărâre. 

 

Art. 1 Se aprobă încheierea Contractului „Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor 

de colectare – transport a deşeurilor municipale din zona 4 Făget, județul Timiș„, către 

operatorul S.C. BRAI-CATA S.R.L., care a fost desemnat câștigător prin Raportul 

procedurii de atribuire nr. 794/03.04.2018, în condițiile prevăzute de documentația de 

atribuire în baza căreia s-a derulat procedura de achiziție. 

Art. 2 Începând cu Data de Începere a Contractului „Delegarea gestiunii prin concesiune a 

serviciilor de colectare – transport al deşeurilor municipale din zona 4 Făget, județul Timiș„ 

astfel cum a fost definită în modelul de contract din documentația de atribuire, se aprobă 

următoarele Tarife pentru prestarea Serviciului (fără TVA): 

Tariful pentru "Colectare separată şi transport separat al 

deşeurilor menajere, inclusiv fracții colectate separat, 

pentru persoane fizice din mediul urban" 

7,46 lei/persoană/lună 

Tariful pentru "Colectare separată şi transport separat al 

deşeurilor menajere, inclusiv fracții colectate separat, pentru 

persoane fizice din mediul rural" 

3,39 lei persoană/lună 

Tariful pentru "Colectare separată şi transport separat al 

deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din 

industrie, comerț şi instituţii, inclusiv fracții colectate 

separat" 

333,71 lei/tonă 

Suma alocată cheltuielilor cu conștientizarea și informarea 85.000 lei/an  

Redevența 46.624,91 lei/an 
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Art. 3 Se împuternicește Președintele ADID Timiș pentru semnarea, în numele și pe seama  

unităților administrativ teritoriale din Zona 4 (Făget), a  Contractului „Delegarea gestiunii 

prin concesiune a serviciilor de colectare – transport a deşeurilor municipale din zona 4 

Făget, județul Timiș„ cu operatorul S.C. BRAI-CATA S.R.L., desemnat câștigător ca 

urmare a parcurgerii și finalizării procedurii de atribuire. 

 

Art. 4 Se mandatează ADID  Timiș pentru monitorizarea executării Contractului „Delegarea 

gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare – transport a deşeurilor municipale din 

zona 4 Făget, județul Timiș„ si pentru urmărirea îndeplinirii obligațiilor asumate de 

operatorul S.C. BRAI-CATA S.R.L. în ceea ce privește realizarea indicatorilor de 

performanță și calitatea serviciului furnizat utilizatorilor. 

Art. 5 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința membrilor asociați implicați. 

Se afisează pe site 

Se comunică ANRSC  - ORDINUL 109 din 2007 
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Anexă la Hotărârea nr. 4/15.05.2018 

ASOCIAŢII, din care semnează cei prezenţi, conform tabelului de prezenţă al şedinţei 

Adunării Generale din 15.05.2018 

 

1. Judeţul Timis, prin Vicepreşedinte Stancu Traian 

 

 

2. Oraşul Făget, prin primar Avram Marcel  

 

 

3. Comuna Bîrna, prin primar Pecora Dumitru 

 

 

4. Comuna Bethausen, prin primar Lihoni Ioan 

 

 

5. Comuna Curtea, prin primar Grecu Mircea 

 

 

6. Comuna Dumbrava, prin Ihasz Ioan 

 

 

7. Comuna Fîrdea, prin primar Lupulescu Samuel 

 

 

8. Comuna Mănăștiur, prin primar Curuți Ionel 

 

 

9. Comuna Margina, prin primar Costa Ionel 

 

 

10. Comuna Ohaba Lungă, prin primar Lăzărescu Ion  

 

 

11. Comuna Pietroasa, prin primar Simoc Ioan 

 

 

12. Comuna Tomești, prin primar Medelean Costel  

 

 

13. Comuna Traian Vuia, prin primar Petrescu Vasile Bujor 

 

 


