
ROMÂNIA, JUDEŢUL ARAD 

ORAŞUL SÂNTANA 

INIŢIATOR: TOMUȚA DANIEL SORIN- PRIMAR 

 

PROIECT DE HOTÂRÂRE 

PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADITIONAL NR. 6 LA CONTRACTUL DE 

DELEGARE PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII ACTIVITĂȚILOR COMPONENTE 

DE OPERARE A STAȚIILOR CARE FAC PARTE DIN SISTEMUL INTEGRAT DE 

MANAGEMENT AL DEȘEURILOR DE LA NIVELUL JUDEȚULUI ARAD 

 

 

INIŢIATOR – TOMUȚA DANIEL, PRIMARUL ORAŞULUI SÂNTANA 

AVÂND ÎN VEDERE: 

-Raportul de aprobare al d-lui primar Tomuța Daniel Sorin , nr. __________; 

- Referatul de specialitate al d-lui Blidar Laurențiu, inspector Compartiment Protecția 

Mediului, nr. 19946/11.11.2020; 

- Fișa de Fundamentare  - Stația de compostare - trnsmisă de către FCC Environment România SRL 

și  înregistrată la registratura ADISIGD sub nr. 2430/07.09.2020, 

- Ordinul nr. 109/2007 al ANRSC privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 

modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor,  

- O.U.G.  nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; 

- Lg. nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Lg. nr. 101/2006 serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile art. 7 lit. b) coroborat cu art. 10 din Contractul de Delegare prin concesiune a gestiunii 

activităţiilor componente de operare a staţiilor care fac parte din sistemul integrat de management al 

deşeurilor de la nivelul Judeţului Arad, după cum urmează: Operarea Staţiei de compostare (activităţi 

de compostare a deşeurilor bio-degradabile) în Tunel judeţul Arad şi transportul reziduurilor rezultate 

către depozitul conform existent, din judeţul Arad nr. 908/14.05.2018; 

Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și d), alin. (6) lit a) , alin. (7) lit. s) din OUG nr. 

57/05.07.2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul prevederile art.196  alin. (1) , lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

În temeiul art. 196  alin. (1) lit. a)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

  

PROPUNE: 

 

Art. 1 (1) Se aprobă modificarea tarifelor de operare a Staţiei de compostare în Tunel.  

(2)  Noua valoare a tarifului este de 146,07 lei fără TVA respectiv 173,82 lei cu TVA.  

(3) Tariful cuprinde toate costurile aferente gestiunii activităţilor componente ale serviciului de 

operarea a Staţiei de compostare în Tunel, contravaloarea transportului reziduurilor rezultate la 

Depozitul conform din Arad, contravaloarea depozitării pentru deşeurile reziduale transportate direct 

la depozitul conform, care deserveşte Sistemul Integrat din judeţul Arad, precum şi contribuția la 

economia circulară în sumă de 80 lei/tonă. 

 

Art. 2 Se aprobă încheierea unui Act adițional la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii 

activităţiilor componente de operare a staţiilor care fac parte din sistemul integrat de management al 

deşeurilor de la nivelul Judeţului Arad, după cum urmează: Operarea Staţiei de compostare (activităţi 

de compostare a deşeurilor bio-degradabile) în Tunel judeţul Arad şi transportul reziduurilor rezultate 



către depozitul conform existent, din judeţul Arad nr. 908/14.05.2018, care să cuprindă toate 

modificările aduse la contractul mai sus menționat.  

 

Art. 3 Se mandatează.......................................... să voteze în numele şi pe seama Consiliului Local al  

oraşului .............Actul Adițional la Contractul de delegare nr. 908/14.05.2018. 

Art. 4 În situația în care reprezentantul Consiliului Județean/Local .............., desemnat la art. 3, se  

află în imposibilitatea exercitării mandatului încredințat, interesele Consiliului Local .......... în 

Adunarea Generală  a Asociaţilor, vor fi reprezentate de către.............. având funcția de 

................................ 

 

 
 

 

 

 

    INIȚIATOR                                                       AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

TOMUȚA DANIEL SORIN                                            SECRETAR GENERAL 

                                                                                              SAS VIORICA 


