
1 
 

 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL TIMIŞ 

COMUNA  SATCHINEZ 

PRIMAR 

COD 307.365, COMUNA SATCHINEZ, STR.DALIEI, Nr. 82 

Telefon: 0256/379.500, Fax: 0256/379.502 

          e-mail: office@satchinez.ro 

  

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

NR 17 din 07.02.2022  

privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către  RETIM ECOLOGIC 
SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare 
și transport al deșeurilor municipale desfășurată în Zona 1 a județului Timiș, în baza 
contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 
2303/08.12.2017 

 
Cheau Florin Olimpiu , Primar al comunei Satchinez jud Timis   

Primind solicitarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Județul Timiș nr 
887 /28.02.2022 , înregistrată la Primaria comunei Satchinez sub nr 424/31.01.2022  și 
Hotărârea Consiliului Director al ADID Timiș nr. 1/28.01.2022 prin care au fost avizate 
favorabil tarifele unice și tarifele distincte pentru gestionarea deșeurilor municipal prin 
diferențierea pe categorii de deșeuri (reziduale și reciclabile), majorate ca urmare 
modificării/ajustării prin : actualizarea tarifelor prin actualizarea elementelor de cost constituente 
a tarifelor (Energie electrică și tehnologică, Piese de schimb, Utilaje, Materii prime și materiale 
consumabile, Echipament de lucru și protecția muncii, Reparații, Redevență, Cheltuieli cu protecția 
mediului, Alte cheltuieli materiale, Taxe și licențe, Cheltuieli cu închirierea utilajelor, Alte cheltuieli, 
Cheltuieli financiare), cu indicele general al prețurilor de consum (IPC) pentru perioada mai 2021 
– octombrie 2021, a cărui valoare este de 4,71% ; majorarea valorii maxime a bonurilor de masă 
acordate angajaților de la 18 lei/tichet la 20 lei/tichet, conform deciziei interne a Retim SA nr. 
6766/15.11.2021, cu respectarea prevederilor Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de 
valoare; majorarea costurilor salariale pentru toate categoriile de salariați din structura de personal 
ținând cont de diferențele procentuale între categoriile de personal luate în calcul în oferta inițială, 
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datorată apariției modificărilor legislative în domeniul salarizării – H.G. nr. 1071/04.10.2021 pentru 
stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată la 2.550 lei/lună începând cu luna ianuarie 
2022; creșterea prețului unitar de aprovizionare pentru carburanți de la 4,39 lei/litru la 5,07 
lei/litru; modificarea costurilor de predare a deșeurilor colectate din mediul rural din Zona 1 de 
colectare de către operatorul Polaris M. Holdings S.R.L. la Stația de transfer Timișoara, în baza 
H.C.J. Timiș nr. 204/29.09.2021 și a actului adițional subsecvent nr. 6/02.11.2021 semnat între 
operatorul de colectare pe Zona 1 de colectare și operatorul Stației de transfer Timișoara,  

conform Contractului de delegare prin concesiune nr. 2303/08.12.2017; 
 

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 O.U.G. 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 ; 
❖ O.U.G. nr.  92/2021 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 activitățile specifice serviciului de salubrizare a 
localităților 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. 204/29.09.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Timis nr. 150/23.07.2021 privind Contractul de delegare de gestiune prin concesiune 
a următoarelor activități ale serviciului public de salubrizare din județul Timiș : 
operarea Stației de transfer Timișoara și a Centrelor de colectare de la Jimbolia, Deta 
și Făget de pe raza județului Timiș; transportul deșeurilor de la Stația de 
transfer/Centrele de colectare la depozitul de Deșeuri nepericuloase Ghizela, din 
cadrul proiectului ”Sistem integrat de Management al Deșeurilor în județul Timiș”; 

❖ H.G. nr. 1071/2021 pentru 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 1 – nr. 2303/08.12.2017 semnat cu operatorul RETIM 
ECOLOGIC SERVICE S.A. pentru Zona 1 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,  

 

      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 
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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 1-Timișoara, 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. 
2303/08.12.2017, după cum urmează : 
 
 

                    Tarif 

Populație urban 

                    U.M.                 Tarif unic  

 

Colectarea separată și 

transportul separat al 

deșeurilor municipale 

lei/persoană/lună           

           13,49 (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           

            10,28 (TVA inclus) 

Colectarea separată și 

transportul separat al 

deșeurilor reciclabile de la 

populație în mediul urban 

lei/persoană/lună  

             3,21 (TVA inclus) 

Tarif 

Populație rural 

U.M.  

               Tarif unic  

Colectarea separată și 

transportul separat al 

deșeurilor municipale 

lei/persoană/lună  

          4,60 (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  

          3,51 (TVA inclus) 

Colectarea separată și 

transportul separat al 

deșeurilor reciclabile de la 

populație în mediul rural 

lei/persoană/lună  

           1,09 (TVA inclus) 

Tarif U.M.  
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Operatori economici și instituții 

publice 

                  Tarif unic  

 

Colectarea separată și 

transportul separat al 

deșeurilor similare 

lei/tonă  

            382,98 + TVA 

Tarif 

Operatori economici și instituții 

publice 

U.M.            

            Tarife distincte  

Colectarea separată și 

transportul separat al 

deșeurilor similare reziduale 

lei/tonă  

             441,16 + TVA 

Colectarea separată și 

transportul separat al 

deșeurilor similare reciclabile 

lei/tonă  

              275,18 + TVA 

 

Art. 2. Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de delegare prin concesiune a 

activității de colectare și transport a deșeurilor din Zona 1 – nr. 2303/08.12.2017, care să cuprindă 

tarifele aprobate, conform art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art. 3.  Tarifele menționate la art. 1 din prezenta hotărâre se vor aplica după aprobarea acestora în 

AGA ADID Timiș – Zona 1 și semnarea actului adițional la contractul semnat cu operatorul RETIM 

ECOLOGIC SERVICE S.A. nr. 2303/08.12.2017. 

Art. 4. Se acordă mandat președintelui ADID Timiș să semneze actul adițional la contractul 

de   delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor din Zona 1 nr.  

2303/08.12.2017 încheiat cu RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A., în vederea ducerii la îndeplinire  

  a prevederilor din prezenta hotărâre. 

    Art. 5. Dl Cheaua Florin Olimpiu Primarul comunei Satchinez ,  va reprezinta interesele UAT 

Satchinez  în AGA ADID Timiș - Zona 1 votând în conformitate cu prezenta hotărâre. 

Art. 6. Prezentul proiect de hotărâre se comunică: 

• Primarului  Comunei Satchinez. 

• Se va afisa la avizierul Primariei Satchinez si pe site-ul propriu  

 

 
INITIATOR PROIECT 

PRIMAR 

CHEAUA FLORIN OLIMPIU  

 

                                                           AVIZAT – SECRETAR GENERAL  

                                                               ROBANESCU ANDREI  
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Privind  Avizarea Proiectului de Hotarare nr 17/07.02.2022 privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor 
distincte practicate de către  RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii 
serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale 
desfășurată în Zona 1 a județului Timiș, în baza contractului de delegare prin concesiune a 
activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 2303/08.12.2017 

 

COMISIA I – Comisia pentru buget,finanțe, fonduri europene, patrimoniu, administrarea  domeniului public și 

privat al comunei, servicii publice, comerț 

 

                         1. CERMIAN GHEORGHE  -președinte 

                         2. BÂRCIOG CORINA –secretar  

 

 

 COMISIA II – Comisia pentru administrație publică locală, juridică,ordine publică, protecție socială, dezvoltare 

urbanistică și amenajarea teritoriului 

 

                    1. BERBECE IULICĂ  -președinte  
         2.CALU ELENA -secretar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


