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  HOTĂRÂREA Nr.76 din 31 august 2020 

privind aprobarea modificării tarifului maxim de operare a Staţiei de transfer din 

Chişineu-Criş inclusiv activităţile de transport al deşeurilor reziduale la depozitul 

conform existent din judeţul Arad 

 

Consiliul  Local al Comunei Socodor, Judeţul Arad,CIF 3519330, întrunit  

ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31 AUGUST 2020 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 2466/25.08.2020  a  primarului  comunei Socodor privind solicitarea 

de modificare a tarifului maxim de operare a Staţiei de transfer din Chişineu-Criş inclusiv 

activităţile de transport al deşeurilor reziduale la depozitul conform existent din judeţul Arad; 

- analizând referatul de specialitate înregistrat sub nr.2467 din 25.08.2020  întocmit de către 

secretarul comunei Socodor, domnul Crișan Gheorghe și de către doamna Tîlmaciu Nela 

Daniela, inspector de specialitate în cadrul Compartimentului financiar contabil, impozite și taxe 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Socodor; 

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

Socodor; 

- adresa nr.1917/15.06.2020, transmisă de către FCC Environment România SRL și înregistrată 

la Registratura ADISIGD sub nr. 1824/15.06.2020; 

- 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;  

- prevederile O.U.G. nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile Legii nr.51/2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.101/2006 privind 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 activităţilor componente de operare a staţiilor care fac parte din sistemul integrat de 

management al deşeurilor de la nivelul Judeţului Arad, operarea Staţiilor de transfer din 

Bârzava, Chişineu-Criş şi Sebiş inclusiv activităţile de transport al deşeurilor reziduale la 

depozitul conform existent din judeţul Arad, nr. 1869/11.12.2017; 

- prevederile art.129 alin.(1), alin.2 lit.d) și alin. (4) lit.c) și lit.g) din Ordonanța de Urgență 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

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.139 alin.(3) lit.c) și art.196  alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  

nr.57/2019 privind  Codul administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E 

Art.1(1) Se aprobă modificarea tarifului maxim de operare a Staţiei de transfer din Chişineu-

Criş inclusiv activităţile de transport al deşeurilor reziduale la depozitul conform existent din 

judeţul Arad. 
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(2) Noua valoare a tarifului maxim este de 304,83 lei/tonă fără TVA, tarif care cuprinde 

toate costurile de la intrarea în staţie până la eliminare și 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 activităţilor componente de operare a staţiei care face parte din sistemul integrat de 

management al deşeurilor de la nivelul Judeţului Arad, operarea Staţiei de transfer din Chişineu-

Criş inclusiv activităţile de transport al deşeurilor reziduale la depozitul conform existent din 

judeţul Arad, nr. 1869/11.12.2017, care să cuprindă toate modificările aduse la contractul mai 

sus menționat.  

Art.3 Se mandatează domnul Jura Ioan Dimitrie să voteze în numele şi pe seama Consiliul 

Local al  comunei Actul Adițional la Contractul de delegare nr. 1869/11.12.2017. 

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

imposibilitatea exercitării mandatului încredințat, interesele Consiliului Local Socodor în 

Adunarea Generală  a Asociaţilor, vor fi reprezentate de către domnul Heinzl Carol Marcel, 

cetăţean român, născut la data  de 01.12.1960 în Municipiul Arad, judeţul Arad, domiciliat în 

Municipiul Arad, strada Simion Popa nr.28, bl.224, ap.19, posesor al CI seria AR, nr.879414, 

eliberată de SPCLEP Arad la data de 26.08.2018, având funcția de referent în cadrul 

Compartimentului de urbanism din aparatul primarului comunei Socodor. 

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al UAT Socodor, în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Socodor, Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, 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 GENERAL UAT, 

                 SĂCARĂ DORU IOAN                                 CRIŞAN GHEORGHE 
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