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HOTĂRÂREA Nr.112
din 24.11.2020
privind aprobarea Actului Adițional nr.6 la Contractul de delegare
nr.908/14.05.2018
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
24.11.2020,
Având în vedere:
- inițiativa primarului oraşului Nădlac Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare,
înregistrat cu nr.5524/08.10.2020
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
nr.5523/08.10.2020
- adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a
Deșeurilor nr.3054/06.10.2020, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub
nr.5490/07.10.2020
- adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a
Deșeurilor nr.3175/27.10.2020, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub
nr.5842/27.10.2020
Fișa de Fundamentare- Stația de compostare- transmisă de către FCC
Environment România SRL și înregistrată la registratura ADISIGD sub nr.
2810/07.09.2020,
- prevederile Ordinului 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 Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru
mediu, actualizată
- prevederile Legii nr.51/2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată,
actualizată
- prevederile Legii nr.101/2006 serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată,
actualizată
- 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 (1)(2) lit. b, d, e, (9) lit. a din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, actualizată
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură,
juridică şi de disciplină
- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie
mediu şi turism, administraţie publică locală

- avizul favorabil al comisiei pentru activități social culturale, culte, învățământ,
sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport
În temeiul art.139(3), lit.e din din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind
Codul administrativ, actualizată
HOTĂRĂŞTE:
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 primarul Orașului Nădlac- Mărginean Ioan-Radu să
voteze în numele şi pe seama Consiliului Local al oraşului Nădlac Actul Adițional la
Contractul de delegare nr.908/14.05.2018.
Art. 4 În situația în care reprezentantul Consiliului Local Nădlac, desemnat la
art.3, se află în imposibilitatea exercitării mandatului încrediințat, interesele Consiliului
Local Nădlac în Adunarea Generală a Asociaţilor, vor fi reprezentate de către Aldea
Ioan având funcția de inspector compartiment administrarea patrimoniului local din
cadrul primăriei.
Art. 5 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului
Nădlac, prin compartimentul administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei, și
se comunică către:
- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a
Deșeurilor Arad
- Instituţia Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ–
Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor și Contencios
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