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HOTĂRÂREA Nr.39 
din  31 mai 2018 

privind aprobarea încheierii și semnării Contractului de delegare prin concesiune a 
gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 2 cu operatorul Societatea GRUP 

SALUBRITATE URBANA SA 
 

Consiliul  Local al Comunei Socodor, Judeţul Arad ,CIF 3519330, 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 ȘEDINȚĂ ORDINARĂ  LA DATA DE 31 mai 2018 

 

Având în vedere, 

- expunerea de motive nr. 1404/25.05.2018  a  Primarului  Comunei Socodor; 

- referatul de specialitate înregistrat cu nr.1403/25.05.2018  întocmit de către secretarul comunei 

Socodor; 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei 

Socodor; 

- adresa nr.749/02.05.2018 emisă de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de 

Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad; 

- prevederile art. 6 lit. k) și lit. p) coroborat cu art. 26 din Legea serviciului de salubrizare a 

localităţilor nr. 101/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

- prevederile art. 36 alin. (1), alin. (4) lit. c), art. 45 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Votul exprimat  de  către cei 11 consilieri prezenţi la şedinţă, din cei 11 în funcţie, din care toți 

cei 11 consilieri au votat ”pentru”, 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit.a) și art.115 alin. (1) lit.b   din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

  Art.1 Se aprobă încheierea și semnarea Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii 

Serviciului de Salubrizare al Zonei 2 cu operatorul Societatea GRUP SALUBRITATE URBANA SA. 

   Art.2 (1) Se aprobă tariful facturat de către Societatea GRUP SALUBRITATE URBANA SA și 

plătit de către Utilizatori (persoane fizice/juridice) pentru activitatea de colectare separată și 

transportul separat al Deşeurilor Municipale care va fi după cum urmează: 

 

 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 

Tarif mediul urban 

(lei/persoana/lună) 

6,93 7,02 7,07 7,12 7,17 

Tarif mediul rural 

(lei/persoana/lună) 

3,14 3,17 3,18 3,19 3,19 

Tarif operatori 

economici (lei/tonă) 

238,37 236,56 234,83 233,18 231,62 
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              (2) Tarifele mai sus menționate nu includ TVA. 

              (3) În acest tarif vor fi incluse şi costurile pentru activităţile de compostare, transfer, sortare, 

în funcţie de staţia arondată zonei şi aria de delegare specifică ZONEI 2 şi fluxului de deşeuri aferent 

zonei. La stabilirea tarifului pentru utilizatori se va lua în calcul un indice mediu de generare a 

deşeurilor de 0,94 Kg/persoană /zi în mediul urban, respectiv 0,42 kg/persoană/zi în mediul rural şi se 

va utiliza greutatea specifică de 0,35 tone/mc. 

   Art.3 Tariful de facturare aplicat de către Societatea GRUP SALUBRITATE URBANA SA pentru 

activitatea de colectare separată și transport separat al Deşeurilor Municipale va cuprinde toate 

costurile pentru activitatea de colectare, inclusiv tarifele aferente activităţilor de sortare, compostare, 

transfer, depozitare la depozit sau alte operaţiuni de eliminare, după caz. 

 

   Art.4 (1) Tarifele vor fi modificate sau ajustate în conformitate cu metodologia aplicabilă, adoptată 

de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, cu 

respectarea prevederilor Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de 

Salubrizare al Zonei 2. 

(2) Modificarea și ajustarea tarifului se aprobă de către Adunarea Generală a Asociaților din 

cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul 

Arad, în temeiul hotărârilor emise de către Consiliile Locale membre. 

 

Art.5 Se mandatează HEINZL CAROL MARCEL să voteze şi să semneze în numele şi pe seama 

Consiliul Local al  municipiului/oraşului/ comunei Socodor, contractul de delegare prin concesiune a 

gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 2 cu operatorul Societatea GRUP SALUBRITATE 

URBANA SA. 

 

Art.6 În situația în care reprezentantul Consiliului Local Socodor, desemnat la art. 5, se  află în 

imposibilitatea exercitării mandatului încredințat, interesele Consiliului Local Socodor în Adunarea 

Generală  a Asociaţilor, vor fi reprezentate de către Pășcuțiu Gheorghe Florin cetăţean român, născut 

la data  de 26.01.1989 în Arad, judeţul Arad, domiciliat în Socodor nr.325, posesor al CI/BI  seria AR, 

nr.579711, eliberată de SPCLEP Socodor  la data de 07.08.2012, având funcția de inspector de 

specialitate. 

 

Art.7 Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul Comunei Socodor, prin serviciile 

de specialitate din cadrul Primăriei Socodor. 

 

Art.8 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor , în termenul 

prevăzut de lege, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor 

Judeţul Arad, persoanelor nominalizate la art.6 și 7 şi se  duce la cunoştinţă publică  prin afişare la 

sediul primăriei şi pe pagina de internet www.socodor.ro şi se comunică cu Instituţia Prefectului-

Județul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ. 

 

                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      SECRETAR , 

                                      CONSILIER                                             CONTRASEMNEAZĂ 

                     TEOREAN CLAUDIU DAN                                    CRIŞAN GHEORGHE 
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