
 

 

 

 

 
 

HOTĂRÂREA NR.20 

DIN 26.03.2019 

Privind aprobarea introducerii contribuției pentru economia circulară în tariful 
încasat de către operatorul de salubrizare GRUP SALUBRITATE URBANA SA, care 

desfășoară activitățile de colectare și transport a deșeurilor pe raza comunei 
Şimand 

 

Consiliul local al comunei Şimand, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 26.03.2019  
Având în vedere:  

- Adresa nr.783/20.03.2019 a A.D.I.S.I.G.D ARAD, înregistrată la Primăria comunei 
Şimand, sub nr.1508/20.03.2019; 

- Prevederile O.U.G nr. 74/2018, privind modificarea şi completarea Legii nr. 
211/2011, privind regimul deşeurilor, actualizată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 249/2015, privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 
deşeurilor de ambalaje, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, privind Fondul pentru 
mediu, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Prevederile Legii nr. 31/2019, privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 74/2018, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011, privind regimul 
deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 
deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, privind 
Fondul pentru mediu; 

- Informarea nr. 2489/07.12.2018 transmisă de către ANRSC; 
- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Șimand;  
- votul „pentru” a 12 consilieri, din cei 13 în funcţie, fiind prezenţi 12 consilieri 

 

       HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1 (1) -  Se aprobă introducerea contribuției pentru economia circulară în tariful încasat 
de către operatorul de salubrizare care desfășoară activitățile de colectare și transport a 
deșeurilor. 
(2) Operatorul de salubrizare care desfășoară activitățile de colectare și transport a deșeurilor 
se obligă să vireze, la termen, contravaloarea contribuției pentru economia circulară, 
operatorului Stației de sortare, compostare, transfer, depozit după caz. 
(3)Se aprobă introducerea contribuției pentru economia circulară în tariful încasat de către 
operatorul Stației de sortare, compostare, transfer, după caz, de la operatorul de salubrizare 
care desfășoară activitățile de colectare și transport a deșeurilor. 
(4) Operatorul Stației de sortare, compostare respectiv transfer se obligă să vireze, la 
termen, contravaloarea contribuției pentru economia circulară, operatorului depozitului. 
(5)Se aprobă introducerea contribuției pentru economia circulară în tariful încasat de către 
operatorul depozitului de la opeartorul Stației de sortare, compostare, transfer, după caz. 
(6) Operatorul depozitului se obligă să vireze contravaloarea contribuției pentru economia 
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circulară Fondului de mediu, la termenul prevăzut de lege. 
Art. 2. - Se împuterniceşte preşedintele Asociaţiei să semneze în numele şi pe seama 
membrilor asociaţi, Actele adiționale la Contractele de delegare prin concesiune a gestiunii 
activităţilor de colectare și trasnport a deșeurilor, operare a staţiilor de sortare, compostare, 
transfer și depozit, cu privire la introducerea contribuției pentru economia circulară în tariful 
încasat de către operatorul de colectare și transport deșeuri, a staţiilor de sortare, 
compostare, transfer și depozit. 
Art. 3.  - Se împuterniceşte primarul Comunei Şimand, d-nul Dema Florin-Liviu, să semneze, 
în numele și pe seama Comunei Şimand, Actele adiționale la Contractele de delegare prin 
concesiune a gestiunii activităţilor de colectare și trasnport a deșeurilor, operare a staţiilor de 
sortare, compostare, transfer și depozit, cu privire la introducerea contribuției pentru 
economia circulară în tariful încasat de către operatorul de colectare și transport deșeuri, a 
staţiilor de sortare, compostare, transfer și depozit, după caz. 
Art.4. -  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei 
Şimand şi se comunică cu:  

- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor 
Judeţul Arad; 

- Instituţiei Prefectului judeţului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ. 
 
 

Preşedinte de şedinţă,                               Avizat de legalitate, 

      Barna Lionel                                             Secretar Brîndaş Lavinia 

 

 


