
            R O M Â N I A                                                                   

    JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                      AVIZAT                                         

    MUNICIPIUL BRAD                                                           SECRETAR 

    CONSILIUL LOCAL                                                                    Mihaela David  

   Nr.19/164/14.02.2017 

P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E 

privind ajustarea tarifelor pentru activităţile de salubrizare prestate 

de către SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMIŞOARA pe 

raza Municipiului Brad  

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara. 

  Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 19/165/14.02.2017 a 

Primarului Municipiului Brad prin care se propune ajustarea tarifelor pentru activităţile 

de salubrizare prestate de către SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMIŞOARA 

pe raza Municipiului Brad ;      

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a 

localităţilor, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare şi ale  art. 4 lit.,,c”, 

art. 7 , art.8 şi art. 13 din Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a 

tarifelor pentru activităţi specifice serviciului de salubrizare a localităţilor aprobate de 

Ordinul 109/2007, ale art.16 alin.1 din Anexa  la Ordinul  nr. 2.413/ 21.12. 2016 

privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 

578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la 

Fondul pentru mediu;  

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2  lit.,,d”, alin.6  lit.,,a” pct. 14  şi ale  art. 45 

alin. 2 lit. ,,a” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, actualizată, precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,   

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
Art. 1 – Se  aprobă  ajustarea tarifelor pentru activităţile de salubrizare prestate 

de către SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMIŞOARA pentru persoane fizice şi 

juridice pe raza Municipiului Brad, conform Anexei  care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 2. –  Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile 

H.C.L. nr. 16/2015. 

Art. 3. –Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte 

Serviciul  Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale. 

Art. 4. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor 

prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

 Art. 5. – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara; 

- Primarului Municipiului Brad; 

- Compartimentului U.L.M.;  

- SC  RETIM  ECOLOGIC SERVICE SA TIMIŞOARA. 

 

                                                   Inițiator:  

      P R I M A R 

                                               Florin Cazacu 

 

 



 

 

                                                                       ANEXĂ   la H.C.L. nr.      /2017 

 

 

 

PROPUNERE AJUSTARE TARIFE 

 

 
Nr. 

crt. 

SERVICIU U/M Tarif actual  

(fără TVA) 

-lei- 

Tarif nou   

(fără 

TVA) 

-lei- 

Tarif 

nou cu 

TVA 

 

 

-lei- 

1 Colectat,transportat şi 

neutralizat deşeuri menajere 

şi asimilabile de la populaţie 

lei/pers/lună 5,70 7,21 8,58 

2 Colectat, transportat şi 

neutralizat deşeuri menajere 

şi asimilabile de la agenţi 

economici şi instituţii publice 

lei/m.c. 56,97 72,07 85,76 

3 Transportul gunoiului stradal 

cu încărcare manuală 

lei/m.c. 4,61 81,72 97,25 

4 Transportul gunoiului stradal 

cu încărcare mecanizaă 

lei/m.c. 3,56 80,67 96,00 

 

 

 

 

 

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                            SECRETAR 

                                                                                                           David Mihaela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



          R O M Â N I A 

JUDEŢUL HUNEDOARA  

    MUNICIPIUL BRAD 

           P R I M A R 

Nr. 19/165/14.02.2017 

 

                                            E X P U N E R E   D E  M O T I V E 

 privind  ajustarea tarifelor pentru activităţile de  

salubrizare prestate de către SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA pe raza 

Municipiului Brad  

 

 

 

 Prin  adresa nr. 1604/31.01.2017 a S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA, 

înregistrată  la Primăria Municipiului Brad sub nr. 3863/31.01.2017 se solicită actualizarea tarifelor 

pentru activităţile de salubrizare prestate pe raza Municipiului Brad,  în vederea introducerii costurilor 

cu taxa de depozitare în tarifele de colectare și transport deșeuri pentru toate categoriile de utilizatori. 

Menţionez că, potrivit art.16 alin.1 din Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 2413/2016 Începând cu data 

de 1 ianuarie 2017, proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite au obligaţia de a declara 

şi de a plăti la Fondul pentru mediu taxa pentru deşeurile inerte şi deşeurile nepericuloase 

încredinţate de către terţi în vederea eliminării finale prin depozitare în spaţii autorizate în acest 

scop, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

105/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

Pentru a fundamenta costurile aferente taxei de depozitare ce urmează  a fi recuperate prin 

intermediul tarifelor de colectare și transport deșeuri, au fost parcurși următorii pași: 

- evidențierea costurilor înregistrate de RETIM în cursul anului 2016 pentru activitatea de 

colectare și transport deșeuri menajere și similare de la populație, agenți economici și instituții 

publice, mai puțin taxa de depozitare; 

- determinarea costurilor cu taxa de depozitare, pe baza cantităților depozitate și a taxei  de 

depozitare de 80 lei/tonă depozitată, valabilă pentru anul 2017;  

Mai mult,  în vederea calculării costurilor cu taxa de depozitare aferentă anului 2017, a fost 

estimat faptul că pe parcursul anului 2017 se vor colecta cantități de deșeuri egale cu cele colectate pe 

parcursul anului 2016. 

De  asemenea, precizez că  fundamentarea tarifelor s-a realizat cu respectarea prevederilor  

Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare 

a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor   iar în bugetul local al 

Municipiului Brad pe anul 2017, la cap. bug.  74 - Mediu sunt prevederi bugetare acoperitoare. 

 Invoc în susţinerea propunerii mele prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare 

a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a  art. 4 lit.,,c”, art. 7 şi 8 din 

Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţi specifice 

serviciului de salubrizare a localităţilor aprobate de Ordinul 109/2007ale art.16 alin.1 din Anexa  la 

Ordinul  nr. 2.413/ 21.12. 2016 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi 

apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la 

Fondul pentru mediu.    

 

 

 

 

          P R I M A R 

                                                               Florin Cazacu 


