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HOTĂRÂREA NR. 5 / 03.06.2020 

A CONSILIULUI DIRECTOR AL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 
DEȘEURI TIMIȘ 

 
        Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș, întrunit în 
ședința din data de 03.06.2020, orele 14.00, conform convocatorului, sub conducerea 
reprezentantului Județului Timiș, care deține președinția ADID Timiș-dl.Valentin Tudorică, 
pentru analizarea subiectelor de pe ordinea de zi în vederea luării unor decizii,    
 
Având în vedere : 

 Adresa nr. 4669/29.05.2020, înregistrată la ADID Timiș sub nr.3898/29.05.2020, al 
operatorului RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. pentru Zona 0 – Ghizela din județul 
Timiș prin care operatorul a solicitat modificarea și ajustarea tarifelor unice și a tarifelor 
distincte rezultate pe categorii de utilizatori pentru colectare și transport deșeuri 
municipale pentru utilizatorii serviciului (persoane fizice, persoane juridice și instituții 
publice) majorate prin  : creșterea salariului minim brut pe țară începând cu 01.01.2020 
şi a contribuțiilor aferente, conform H.G. nr. 935/13.12.2019; modificarea valorii unitare a 
tichetelor de masă acordate salariaților de la 13 lei/zi lucrătoare/salariat la 15 lei/zi 
lucrătoare/salariat; modificarea tarifelor pentru preluarea deșeurilor reziduale și 
reciclabile la DDN Ghizela, conform H.C.J. Timiș nr. 274/16.12.2019; ajustarea elementelor 
de cost din structura tarifelor de salubrizare cu indicele de inflație comunicat de I.N.S.; 
ajustarea elementului de cost  „carburanți şi lubrifianți” din structura tarifelor, prin 
reducerea costului specific al combustibilului de la 4,87 lei/l exclusiv TVA la 4,50 lei/l 
exclusiv TVA (prețul pieței). Acestor solicitări s-a adăugat, prin cererea Retim Ecologic 
Service S.A. din 29.05.2020, influența majorării tarifului de la DDN Ghizela aprobată de 
Consiliul Județean Timiș prin Hotărârea nr. 83/27.05.2020, conform Fișelor de 
Fundamentare și Memoriului tehnico-economic depuse de operator prin adresa 
nr.4669/29.05.2020 ; 

 Adresa nr. 828/29.05.2020, înregistrată la ADID Timiș sub nr.3919/29.05.2020, al 
operatorului Asocierea Brai-Cata S.R.L. – Libro Events S.R.L.  pentru Zona 3 – Deta din 
județul Timiș în vederea aprobării tarifelor unice și a tarifelor distincte rezultate pe 
categorii de utilizatori pentru colectare și transport deșeuri municipale pentru 
utilizatorii serviciului (persoane fizice, persoane juridice și instituții publice) majorate 
prin : creșterea salariului minim brut pe țară începând cu 01.01.2020 şi a contribuțiilor 
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aferente, conform H.G. nr. 935/13.12.2019 și modificarea tarifelor pentru preluarea 
deșeurilor reziduale și reciclabile la DDN Ghizela, conform H.C.J. Timiș nr. 
274/16.12.2019. Acestor solicitări s-a adăugat, prin cererea Asocierea Brai-Cata S.R.L. – 
Libro Events S.R.L. din 29.05.2020, influența majorării tarifului de la DDN Ghizela 
aprobată de Consiliul Județean Timiș prin Hotărârea nr. 83/27.05.2020, conform Fișelor 
de Fundamentare și Memoriului tehnico-economic depuse de operator prin adresa 
nr.828/29.05.2020; 

 Adresa nr. 829/29.05.2020, înregistrată la ADID Timiș sub nr.3919/29.05.2020, al 
operatorului Brai-Cata S.R.L. pentru Zona 4 – Făget din județul Timiș în vederea 
aprobării tarifelor unice și a tarifelor distincte rezultate pe categorii de utilizatori pentru 
colectare și transport deșeuri municipale pentru utilizatorii serviciului (persoane fizice, 
persoane juridice și instituții publice) majorate prin : creșterea salariului minim brut pe 
țară începând cu 01.01.2020 şi a contribuțiilor aferente, conform H.G. nr. 935/13.12.2019 
și modificarea tarifelor pentru preluarea deșeurilor reziduale și reciclabile la DDN 
Ghizela, conform H.C.J. Timiș nr. 274/16.12.2019. Acestor solicitări s-a adăugat, prin 
cererea Brai-Cata S.R.L. din 29.05.2020, influența majorării tarifului de la DDN Ghizela 
aprobată de Consiliul Județean Timiș prin Hotărârea nr. 83/27.05.2020, conform Fișelor 
de Fundamentare și Memoriului tehnico-economic depuse de operator prin adresa 
nr.829/29.05.2020 ; 

 Luând act de faptul că, tarifele unice și tarifele distincte pentru colectare și transport 
deșeuri municipale, avizate favorabil prin Hotărârea Consiliului Director ADID Timiș nr. 
3/13.03.2020 și Hotărârea Consiliului Director ADID Timiș nr. 4/24.03.2020, au devenit 
caduce,  
 

Ținând cont de : 
I. H.G.nr.935/13.12.2019 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat 
în plată ; 
II. 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.; 
III. 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.; 
IV. Contractul de delegare prin concesiune pentru colectare și transport deșeuri municipale  
nr.1746/22.09.2017 pentru Zona 0-Ghizela încheiat între ADID Timiș și operatorul RETIM 
ECOLOGIC SERVICE S.A. ; 
V. Contractul de delegare prin concesiune pentru colectare și transport deșeuri municipale  
nr.1792/28.09.2017 pentru Zona 3-Deta încheiat între ADID Timiș și operatorul Asocierea Brai-
Cata S.R.L. – Libro Events S.R.L. ; 
VI. Contractul de delegare prin concesiune pentru colectare și transport deșeuri municipale  
nr.1792/28.09.2017 pentru Zona 4-Făget încheiat între ADID Timiș și operatorul Brai-Cata S.R.L. ; 
VII. Prevederile OUG 74/2018 referitoare la tarifele distincte pentru gestionarea deșeurilor, 
astfel cum a fost aprobată cu modificari prin Legea nr. 31 din 10.01.2019, pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind 
modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, Ordonanței de urgență nr. 
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196/2005 privind Fondul pentru mediu ; 
VIII. Ordinul A.N.R.S.C. nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, 
ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a 
localităților; 
IX. Documentul de poziție din 18.05.2011 privind modul de implementare a proiectului ”Sistem 
integrat de management al deșeurilor în județul Timiș” semnat de membrii Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș; 
X. Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș, 
 
Se adoptă, cu unanimitate de voturi prezente, următoarea 
 

         HOTĂRÂRE 
 
Art.1. Se avizează favorabil 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 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 0-
Ghizela, județul Timiș aflată în delegare prin concesiune la RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 
pentru serviciul de colectare și transport deșeuri municipale, conform contractului de delegare 
prin concesiune nr. 1746/22.09.2017, după cum urmează : 
                    Tarif 

Populație urban 
                    U.M.                 Tarif unic  

 

Colectarea separată și transportul 
separat al deșeurilor municipale 

lei/persoană/lună               12,10 (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     8,82 (TVA inclus) 

Colectarea separată și transportul 
separat al deșeurilor reciclabile de la 

populație în mediul urban 

lei/persoană/lună              3,28 (TVA inclus) 

Tarif 
Populație rural 

U.M. Tarif unic  

Colectarea separată și transportul 
separat al deșeurilor municipale 

lei/persoană/lună 4,13 (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             3,01 (TVA inclus) 

Colectarea separată și transportul 
separat al deșeurilor reciclabile de la 

lei/persoană/lună 1,12 (TVA inclus) 
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populație în mediul rural 

Tarif 
Operatori economici și instituții 

publice 

U.M. Tarif unic  
 

Colectarea separată și transportul 
separat al deșeurilor similare 

lei/tonă 258,60 + TVA 

Tarif 
Operatori economici și instituții 

publice 

U.M. Tarife distincte  

Colectarea separată și transportul 
separat al deșeurilor similare 

reziduale 

lei/tonă 270,91 + TVA 

Colectarea separată și transportul 
separat al deșeurilor similare 

reciclabile 

lei/tonă                 232,10 + TVA 

 
Art.2. Se avizează favorabil 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 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 lei/persoană/lună 3,42 (TVA inclus) 
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separat al deșeurilor reziduale de la 
populație în mediul rural 

Colectarea separată și transportul 
separat al deșeurilor reciclabile de la 

populație în mediul rural 

lei/persoană/lună 1,54 (TVA inclus) 

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.3. Se avizează favorabil 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 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 4-Făget, județul Timiș aflată în delegare prin concesiune la Brai-Cata S.R.L. pentru 
serviciul de colectare și transport deșeuri municipale, conform contractului de delegare prin 
concesiune nr. 1088/21.05.2018, după cum urmează : 
 

Tarif 
Populație urban 

U.M. Tarif unic  
 

Colectarea separată și transportul 
separat al deșeurilor municipale  

lei/persoană/lună 15,27 (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 10,74 (TVA inclus) 

Colectarea separată și transportul 
separat al deșeurilor reciclabile de la 
populație în mediul urban 

lei/persoană/lună 4,53 (TVA inclus) 

                   Tarif 
Populație rural 

U.M. Tarif unic  

Colectarea separată și transportul 
separat al deșeurilor municipale 

lei/persoană/lună 5,33 (TVA inclus) 
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Tarif 
Populație rural 

U.M. Tarife distincte  

Colectarea separată și transportul 
separat al deșeurilor reziduale de la 

populație în mediul rural 

lei/persoană/lună 3,90 (TVA inclus) 

Colectarea separată și transportul 
separat al deșeurilor reciclabile de la 

populație în mediul rural  

lei/persoană/lună 1,43 (TVA inclus) 

   Tarif 
Operatori economici și instituții 

publice 

U.M. Tarif unic  
 

Colectarea separată și transportul 
separat al deșeurilor similare  

lei/tonă 441,84 + TVA 

Tarif  
Operatori economici și instituții 

publice 

U.M. Tarife distincte  

Colectarea separată și transportul 
separat al deșeurilor similare 

reziduale 

lei/tonă 484,63 + TVA 

Colectarea separată și transportul 
separat al deșeurilor similare 

reciclabile 

lei/tonă 352,84 + TVA 

 
Art.4. La solicitarea operatorului RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A., se aprobă amânarea pe data 
de 05.06.2020 ședința Consiliului Director ADID Timiș pentru avizarea tarifelor unice majorate 
și a tarifelor distincte rezultate pe categorii de utilizatori pentru colectare și transport deșeuri 
municipale pentru utilizatorii serviciului (persoane fizice, persoane juridice și instituții publice) 
pe Zona 1-Timișoara, în vederea completării documentației pentru tarife de către operator cu noile 
tarife de operare la Stația de sortare a deșeurilor municipale Timișoara. 
Art.5. Tarifele avizate favorabil de Consiliul Director vor fi trimise spre aprobare U.A.T.-urilor 
implicate în Zona 0-Ghizela, Zona 3-Deta și Zona 4-Făget, urmând ca tarifele să se aplice după 
aprobarea tarifelor în AGA de către membrii ADID Timiș implicați pe fiecare zonă și semnarea 
actelor adiționale la contractul de delegare prin concesiune nr. 1746/22.09.2017 pentru Zona 0-
Ghizela, contractul de delegare prin concesiune nr.1792/28.09.2017 pentru Zona 3-Deta și 
contractul de delegare prin concesiune nr. 1088/21.05.2018 pentru Zona 4-Făget. 
Art.6. Prezenta hotărâre a fost adoptată de cei trei membri nominalizați mai jos, prezenți la 
ședință, din cei cinci membri care compun Consiliul Director al ADID Timiș.  
                 
 
                                 PREȘEDINTE CONSILIUL DIRECTOR ADID TIMIȘ, 
                     JUDEȚUL TIMIȘ 
                                               VALENTIN TUDORICĂ 
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  MEMBRU CONSILIUL DIRECTOR,                               MEMBRU CONSILIUL DIRECTOR,        
   COMUNA SÂNMIHAIU ROMÂN                                       MUNICIPIUL TIMIȘOARA                            
             Viorel Mărcuți                        Marius Daniel Coraș 
 
                                             
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 


