
ROMÂNIA 

PRIMĂRIA COMUNEI BUCOVAT 

JUDEŢUL TIMIS 

Loc.. Bucovat, str. Principala, nr. 178 

  Nr. 9037/31.01.2022 

A N U N Ţ 

Consiliul Local al comunei Bucovat, judeţul Timis, supune analizei şi aprobării 

în cadrul şedinţei ordinare din luna iulie 2021 proiectul de hotărâre cu privire la : 

aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către  RETIM 

ECOLOGIC SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare 

pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale 

desfășurată în Zona 1 a județului Timiș, în baza contractului de delegare 

prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 

2303/08.12.2017 

Avand in vedere adresa transmisa cu nr. 887/28.01.2022 de catre A.D.I.D. Timis  si 

inregistrata la Consiliul Local Bucovat cu nr. 9037/31.01.2022 privind aprobarea modificarii 

tarifelor unice si ale tarifelor distincte practicate de catre RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A., 

transmitem spre dezbatere tarifele propuse, astfel: 

- tarifele unice majorate, precum și tarifele distincte rezultate pentru colectarea separată și 

transportul separat al deșeurilor reziduale și pentru colectarea separată și transportul separat al 

deșeurilor reciclabile rezultate din tarifele unice majorate pe categorii de utilizatori pentru 

colectarea și transportul deșeurilor menajere și reciclabile, precum și a deșeurilor similare 

reziduale și reciclabile pentru utilizatorii serviciului (persoane fizice, persoane juridice private și 

persoane juridice publice-instituții, autorități publice) din Zona 1-Timișoara, județul Timiș aflată 

în delegare prin concesiune la RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. pentru serviciul de colectare 

și transport deșeuri municipale, conform Contractului de delegare prin concesiune nr. 

2303/08.12.2017, după cum urmează : 

 

 

                    Tarif 

Populație urban 

                    U.M.                 Tarif unic  

 

Colectarea separată și transportul 

separat al deșeurilor municipale 

lei/persoană/lună           

           13,49 (TVA inclus) 

Tarif 

Populație urban 

U.M.  

            Tarife distincte  



Colectarea separată și transportul 

separat al deșeurilor reziduale 

de la populație în mediul urban 

lei/persoană/lună           

            10,28 (TVA inclus) 

Colectarea separată și transportul 

separat al deșeurilor reciclabile 

de la populație în mediul urban 

lei/persoană/lună  

             3,21 (TVA inclus) 

Tarif 

Populație rural 

U.M.  

               Tarif unic  

Colectarea separată și transportul 

separat al deșeurilor municipale 

lei/persoană/lună  

          4,60 (TVA inclus) 

Tarif 

Populație rural 

U.M.  

           Tarife distincte  

Colectarea separată și transportul 

separat al deșeurilor reziduale 

de la populație în mediul rural 

lei/persoană/lună  

          3,51 (TVA inclus) 

Colectarea separată și transportul 

separat al deșeurilor reciclabile 

de la populație în mediul rural 

lei/persoană/lună  

           1,09 (TVA inclus) 

Tarif 

Operatori economici și 

instituții publice 

U.M.  

                  Tarif unic  

 

Colectarea separată și transportul 

separat al deșeurilor similare 

lei/tonă  

            382,98 + TVA 

Tarif 

Operatori economici și 

instituții publice 

U.M.            

            Tarife distincte  

Colectarea separată și transportul 

separat al deșeurilor similare 

reziduale 

lei/tonă  

             441,16 + TVA 

Colectarea separată și transportul 

separat al deșeurilor similare 

reciclabile 

lei/tonă  

              275,18 + TVA 

     Asteptam opiniile si propunerile dumnravoastra pana in data de 10 februarie2022 ora 16.00. 

Secretar general comuna Bucovat, 

GLIGOR MEDA 


