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ROMÂNIA - JUDE ȚUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ȘULUI JIMBOLIA 
  
 

HOTĂRÂREA 
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 Timi ş” 
 
Consiliul Local al orașului Jimbolia, întrunit în ședința ordinară; 
Având în vedere: 

• Referatul nr. 6998 din data de 01.08.2017 al Serviciului Administraţie Publică Locală; 
• Raportul comisiei/comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local Jimbolia, 
• 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 Intercomunitară Deșeuri Timiș 
• Raportul procedurii de atribuire a 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 Judeţul Timiş”  încheiat sub nr. 1344/24.07.2017 de către ADID 
Timiș, 

• Hotărârea Consiliului Local al Orașului Jimbolia  nr. 24 din 28.01.2016 prin care s-a aprobat 
înființarea serviciului public de colectare transport la nivelul Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara 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, 
Ținând cont de prevederile legale în materie, respectiv:  

• ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilit ăţi publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

• ale Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

• ale 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, 

• ale Ordinului ANRSC nr. 110 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al 
serviciului de salubrizare a localităților, 

• ale Ordinului A.N.R.S.C. nr. 112 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Contractului-cadru de 
prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor, 

• ale OUG 196/2005, art. 9, alin. 1, lit c privind fondul pentru mediu, 
• ale Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2413/2016 privind aprobarea normelor 

de aplicare a taxei privind fondul pentru mediu, 
• ale Legii nr. 211/2011, privind regimul deșeurilor, 
• ale OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
• ale HG nr. 71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 

concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 
34/2006, 
În temeiul prevederilor art. 36 alin.1, alin. 2 lit. d, alin. 6 lit. a pct. 14, art. 45, art. 115 şi art. 125 

din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, 
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HOTĂRĂȘTE 

 
Art. 1 . - Se aprobă încheierea 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„ al cărui model a fost aprobat prin Hotărârea AGA ADID 
Timiș nr. 2/11.05.2016, cu modificările aduse prin Decizia CNSC nr. 1750/C8/1961/13.10.2016 (postată 
în SEAP în 20.10.2016) Anexei 9 și Art. 26 alin. 1 din Modelul de contract, cu operatorul ASOCIEREA 
BRAI-CATA S.R.L. –  LIBRO EVENTS S.R.L. , care a fost desemnat câștigător prin Raportul 
procedurii de atribuire nr. 1344/24.07.2017. 
 

Art. 2. - Începând cu data de începere a 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„, astfel cum a fost definită în modelul de 
contract din documentația de atribuire aprobată prin Hotărârea AGA ADID Timiș nr. 2/11.05.2016, se 
aprobă următoarele Tarife pentru prestarea Serviciului (fără TVA): 

 

Tariful pentru "Colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere, 
inclusiv fracții colectate separat, 
pentru persoane fizice din mediul urban" 

6,92 lei/persoană/lună 

Tariful pentru "Colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere, 
inclusiv fracții colectate separat, pentru persoane fizice din mediul rural" 

2,61 lei persoană/lună 

Tariful pentru "Colectare separată şi transport separat al deşeurilor similare 
provenind din activităţi comerciale din industrie, comerț şi instituţii, inclusiv 
fracții colectate separat" 

284,51 lei/tonă 

Suma alocată cheltuielilor cu conștientizarea și informarea 170.000 lei/an  

Redevența 123.870,91 lei/an 

 
Art. 3. - Se menține mandatul acordat prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Jimbolia  nr. 

24 din 28.01.2016 Președintelui ADID Timiș pentru semnarea, în numele și pe seama Orașului Jimbolia, 
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„, după aprobarea de către Adunarea Generală a Asociaților Implicați ADID (în conformitate 
cu disp. art. 5 alin.1 lit. f și art. 20 alin. 2 din Statutul ADID Timiș) încheierii contractului de delegare cu 
operatorul ASOCIEREA BRAI-CATA S.R.L. –  LIBRO EVENTS S.R.L. , desemnat câștigător ca 
urmare a parcurgerii și finalizării procedurii de atribuire. 

 
Art. 4. - Se menține mandatul acordat ADID  Timiș de Orașul Jimbolia prin Hotărârea 

Consiliului Local al Orașului Jimbolia  nr. 24 din 28.01.2016 pentru monitorizarea executării 
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„ si pentru urmărirea îndeplinirii obligațiilor asumate de operatorul ASOCIEREA BRAI-
CATA S.R.L. –  LIBRO EVENTS S.R.L. în ceea ce privește realizarea indicatorilor de performanță și 
calitatea serviciului furnizat utilizatorilor. 

 
Art. 5 . - În conformitate cu dispozițiile art. 21 din Statutul ADID Timiș, se acordă mandat special 

d-lui Postelnicu Darius Adrian, având funcția de  Primar al oraşului Jimbolia, pentru a reprezenta 
Consiliul Local al Orașului  Jimbolia în Adunarea Generală a Asociaților implicați ADID Timi ș având ca 
obiect cele aprobate prin prezenta horarare, pentru a vota și semna, în numele Consiliului Local al 
Orașului  Jimbolia, Hotărârea Adunării Generale a Asociaților implicați ADID Timi ș. 



3 

 

 
Art. 6. -  Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare la avizier și publicare pe 

site-ul propriu. 
 
Art. 7. - Prezenta hotărâre se va comunica : 

• Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ 
al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ; 

• Serviciului administraţie publică locală, integrare europeană şi relaţii internaţionale, relaţii 
publice; 

• Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului; 
• Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Deșeuri Timiș ; 

 
 

Nr.   153     din  02 august 2017                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                                        Flore Gheorghe Cristian 
    
   
                              CONTRASEMNEAZĂ, 
          SECRETAR, 
           Ionel Niţoi  
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 

CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 

PROCES VERBAL 

încheiat astăzi 02 august 2017 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia. 

 

    Preşedinte de  şedinţă: d-l Flore Gheorghe Cristian. 

Din cei 16 consilieri în funcţie sunt prezenţi 12. 

Absentează: d-l Boss,d-şoara Buduran, d-l Ciuciulete şi d-l Kasa. 

Din partea executivului participă:  d-l Postelnicu Darius Adrian – primar. 

Din partea ADID Timiş – d-l Romeo Ursu, director. 

Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr.  357  din 31.07.2017. 

 

ORDINE DE ZI 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului „Delegarea gestiunii prin concesiune a 
serviciilor de colectare-transport al deşeurilor municipale din cele 5 zone ale Judeţului Timiş – 
Lotul 3 – servicii de colectare şi transport deşeuri Zona 2 Jimbolia”, din cadrul proiectului „Sistem 
Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Timi ş” . 

 
 
Conform Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 137 din 27 iulie 2017 preşedinte de şedinţă este  

d-l Flore Gheorghe Cristian. 
D-l Flore supune aprobării ordinea de zi, care se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 
D-l Flore prezintă referatul privind  aprobarea contractului „Delegarea gestiunii prin concesiune 

a serviciilor de colectare-transport al deşeurilor municipale din cele 5 zone ale Judeţului Timiş – Lotul 3 
– servicii de colectare şi transport deşeuri Zona 2 Jimbolia”, din cadrul proiectului „Sistem Integrat de 
Management al Deşeurilor în Judeţul Timi ş” . 

D-l Ursu – este un proiect cu finanţare europeană care s-a făcut la nivelul întregului judeţ. 
Condiţia a fost să fie toate oraşele şi comunele judeţului în asociaţie, fără excepţie. S-a construit 
depozitul de la Gizela, care funcţionează de 5 ani, s-au construit cele 4 centre de transfer ( Jimbolia, Deta, 
Făget, Timişoara), s-au cumpărat maşini, echipamente, pubele. Ultima etapă a acestui proiect este 
colectarea. Colectarea a fost împărţită pe zone. Documentaţia de atribuire a fost supusă spre aprobare 
tuturor consiliilor locale ale judeţului. După aceea am demarat licitaţia. Am început anul trecut în luna 
mai, au urmat 6 luni de contestaţii la CNSC, Tribunal, Curte de Apel, au fost 4 procese pe care le-am 
câştigat fără să modificăm documentaţia. În 31 decembrie a început propriu zis licitaţia cu depunere de 
oferte şi din 5 zone au fost ofertate doar 4 zone. Pentru zona Jimbolia a depus un singur ofertant, care a 
avut totul în regulă şi s-a calificat. Legea spune că dacă este un singur ofertant care a licitat, care a şi 
câştigat, nu este obligatoriu de aşteptat termenul de 10 zile de contestaţii, şi astfel am solicitat emiterea 
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acestei hotărâri. Sunt unele localităţi care nu au contract cu un operator şi pentru care este urgentă 
semnarea contractului. Preţurile sunt mai mici decât cele aprobate. În Jimbolia colectarea de către noul 
operator va începe după ce se încheie contractul cu RETIM-ul, 31.05.2019. Se va face colectare selectivă. 

D-l Gorgan – aţi spus că pe zona Jimbolia a fost un singur ofertant, asta înseamnă că RETIM-ul 
nu a mai fost interesat.  

D-l Tinei  – firma nouă cât îşi propune să recicleze faţă de ce a reciclat RETIM? 
D-l Ursu – nici mai mult nici mai puţin decât prevede legea. 
D-l Tinei  – eu, agent economic, aici am 284,5 lei. 
D-l Ursu – pe tonă. 
D-l Tinei  - mai am contract cu o altă firmă. 
D-l Ursu – când intră operatorul nou, toate firmele trebuie să încheie contracte cu acesta. 
D-l Tinei  – este o discriminare, eu la oraş plătesc 7 lei şi cei de la sat plătesc 2 lei. 
D-l Ursu – este vorba de frecvenţa de colectare şi de alte costuri pe care operatorul le are la oraş, 

dar la sat nu le are. 
D-l Flore supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 153 

 

Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-l Flore mulţumeşte celor prezenţi pentru participare şi 
declară închise lucrările şedinţei. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare din care unul la dosarul 
de şedinţă şi unul la dosarul primarului.    

   

                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

  Flore Gheorghe Cristian 

SECRETAR 

 Niţoi Ionel  

 

 
 


