
1 

Total consilieri Consiliul Local: 11 

Prezenţi: 11 

Pentru:  11 

Împotrivă: x 

Abţineri: x 
 

HOTĂRÂREA  
 

privind instituirea unei taxe speciale de salubrizare  

 

 
 

Consiliul Local al Comunei Pesac, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 

nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa ordinară din data de 21.12.2017, având în 

vedere următoarele: 

- adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș având nr. nr.2355/14.12.2017 

înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.4590/14.12.2017; 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.4597/15.12.2017 prezentat de 

către doamna Schreier Marioara, inspector asistent - protecția mediului în cadrul Primăriei Comunei 

Pesac; 

- 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; 

- prevederile Contractului nr.1791/28.09.2017 (146B/28.09.2017) de delegare a gestiunii prin 

concesiune a serviciilor de colectare - transport al deşeurilor municipale din cele 5 zone ale județului 

Timiș - Lotul 3 - servicii de colectare și transport deșeuri Zona 2 Jimbolia, precum și ale Actului 

adițional nr.1 la contract, înregistrat la ADID  Timiș sub nr.2.147/14.11.2017;  

- Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Deșeuri Timiș nr.2/04.08.2017 prin care 

s-a aprobat Contractul de Delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport al 

deșeurilor municipale în Zona 2 Jimbolia, județul Timiş, din cadrul proiectului „Sistem Integrat de 

Management al Deşeurilor în Județul Timiş” și, implicit, tariful de colectare a deșeurilor în Zona 2 

Jimbolia; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Pesac nr.6/18.01.2016 prin care s-a 

aprobat înființarea serviciului public de colectare transport la nivelul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară 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; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Pesac nr.45/27.07.2017 privind aprobarea 

contractului „Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare - transport al deşeurilor 

municipale din cele 5 zone ale județului Timiș - Lotul 3 - servicii de colectare și transport deșeuri 

Zona 2 Jimbolia”, din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Județul 

Timiş” și implicit, tariful de colectare a deșeurilor în Zona 2 Jimbolia; 

-  prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată (r1), cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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- prevederile art.26 din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, 

republicată (r1), 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 A.N.R.S.C. nr.82 din 9 iulie 2015 privind aprobarea Regulamentului-

cadru al serviciului de salubrizare a localităților; 

- prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată (r1), cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 

ulterioare;    

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Pesac; 

- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Pesac;            

În temeiul prevederilor art.36 alin.1, art.36 alin.2 lit.d, art.36 alin.6 lit.a pct.14, art.36 alin.9, art.39 

alin.2, art.45 alin.2 lit.d, art.92, art.115 alin.1 lit.b, art.115 alin.3-7, precum şi art.125 din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată (r1), cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
  Art.1. Se aprobă instituirea taxei speciale de salubrizare în sarcina persoanelor care 

beneficiază de serviciile de colectare și transport al deșeurilor municipale pe raza Comunei Pesac 

prestate de operatorul ASOCIEREA BRAI-CATA S.R.L. - LIBRO EVENTS S.R.L. 

 

Art.2. Obligația de a plăti taxa specială de salubrizare revine fiecărei persoane fizice și fiecărei 

persoane juridice care nu a încheiat contractul pentru colectarea și transportul deșeurilor municipale cu 

operatorul ASOCIEREA BRAI-CATA S.R.L. - LIBRO EVENTS S.R.L. - delegat în cadrul 

Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport al deșeurilor 

municipale în Zona 2 Jimbolia, județul Timiș sau al căror contract a fost reziliat ca urmare a neplăţii 

serviciului de salubrizare. Pentru utilizatorii, persoane fizice şi persoane juridice, care au încheiat 

contracte cu operatorul ASOCIEREA BRAI-CATA S.R.L. - LIBRO EVENTS S.R.L. mai târziu, 

obligaţia plăţii taxei de salubrizare încetează începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care 

utilizatorul a încheiat contract cu operatorul. 

 

Art.3 (1) Având în vedere prevederile Actului Adițional nr.1 la contractul de delegare nr. 

1791/28.09.2017, înregistrat la ADID  Timiș sub nr.2.147/14.11.2017, pentru perioada cuprinsă între 

data de începere a contractului și data de 1 ianuarie 2019 , taxa specială de salubrizare este de: 

a) Pentru persoane fizice : 2,46 lei + TVA/persoană/lună (respectiv taxa specială de 

2,93 lei/persoană/lună); 

b) Pentru persoane juridice (operatori/agenți economici și instituții publice): 265,86 

lei/tonă + TVA (respectiv taxa specială de 316,37 lei/tonă); 

          (2) Având în vedere prevederile Contractului nr.1791/28.09.2017 (146B/28.09.2017) 

de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare - transport al deşeurilor municipale 

din cele 5 zone ale județului Timiș - Lotul 3 - servicii de colectare și transport deșeuri Zona 2 

Jimbolia, pentru perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, taxa specială de salubrizare este de: 

a) Pentru persoane fizice : 2,61 lei + TVA/persoană/lună (respectiv taxa specială de 

3,11 lei/persoană/lună); 

b) Pentru persoane juridice (operatori/agenți economici și instituții publice): 284,51 

lei/tonă + TVA (respectiv taxa specială de 338,57 lei/tonă). 
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Art.4 Decontarea tarifului de salubrizare către operator din taxa specială se face pe baza 

facturii emise de operator, termenul de plată fiind de 30 zile de la data primirii facturii de către UAT. 
 

Art.5 (1) Având în vedere prevederile Actului Adițional nr.1/14.11.2017 la contractul de 

delegare nr. 1791/28.09.2017, pentru perioada cuprinsă între data de începere a contractului și 

data de 1 ianuarie 2019 se aprobă tariful de 265,86 lei/tonă + TVA, pentru activităţile de colectare 

ocazională (colectarea deşeurilor de la festivaluri, concerte, tîrguri, campinguri şi alte situaţii sau 

locaţii similare) şi servicii suplimentare de ridicare a deşeurilor de pe domeniul public de către 

operator (deşeuri depozitate-abandonate în locuri nepermise), acestea urmând a fi achitate din bugetul 

local al Comunei Pesac, în vederea facturării urmând a se lua în considerare, în funcție de fracția 

colectată (deșeuri reziduale sau deșeuri reciclabile), compoziția și densitățile de deșeuri prezentate în 

caietul de sarcini. 

          (2) Pentru perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2019 se aprobă/menține tariful 

menționat în Contractul nr.1791/28.09.2017, cuprins în Oferta Delegatului, potrivit Raportului 

procedurii nr. 1344/24.07.2017, respectiv de 284,51 lei/tonă + TVA, pentru activităţile de colectare 

ocazională (colectarea deşeurilor de la festivaluri, concerte, tîrguri, campinguri şi alte situaţii sau 

locaţii similare) şi servicii suplimentare de ridicare a deşeurilor de pe domeniul public de către 

operator (deşeuri depozitate-abandonate în locuri nepermise), acestea urmând a fi achitate din bugetul 

local al Comunei Pesac, în vederea facturării urmând a se lua în considerare, în funcție de fracția 

colectată (deșeuri reziduale sau deșeuri reciclabile), compoziția și densitățile de deșeuri prezentate în 

caietul de sarcini. 
 

Art.6 Compartimentul Financiar-contabil, impozite și taxe din cadrul Primăriei Comunei 

Pesac va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 

Art.7. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare la avizier și publicare pe 

site-ul propriu. 
 

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor 

cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Primarului Comunei Pesac; 

- Consiliului Local Pesac;  

- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I asistent-contabil în cadrul Primăriei 

Comunei Pesac; 

- Domnului Stoian Sebastian-Manuel, inspector I asistent-impozite şi taxe; 

- Doamnei Veleșcu Mărioara, referent III principal-casier în cadrul Primăriei 

Comunei Pesac; 

- Doamnei Schreier Marioara, inspector I asistent-protecția mediului în cadrul 

Primăriei Comunei Pesac; 

- La dosarul ședinței; 

- Se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina 

de internet www.primariapesac.ro. 
 

 

 

 

 

 
 

Nr.75 din 21.12.2017 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

 COVACI FLORIN 
 

_______________________________________ 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E S A C ,  

 DUMITRAŞ ANGELICA 

 
______________________________________ 
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