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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC      
A/4 
 
 
 

HOTĂRÂREA Nr. 36 
din 15.04.2003 

privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare menajeră din intravilanul oraşului Nădlac 
 
 
 
 Consiliul local al oraşului Nădlac întrunit în şedinţa extraordinară din data de 15.04..2003, 
 Având în vedere: 

- Hotărârea Consiliului local al oraşului Nădlac nr.35/30.11.1995,privind asocierea 
Consiliului local al oraşului Nădlac cu S.C. K&K S.R.L. având ca obiect de activitate 
salubrizarea punctului vamal şi a localităţii modificat prin actul adiţional nr. 3 la Contractul 
de asociere nr. 453/15.02.1996; 

- Prevederile actului adiţional nr.3 la contractul de asociere nr.453/15.02.1996 
- Referatul S.C. K&K SRL prin care se propun tarifele pentru activitatea de salubrizare 
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru activităţi economico-

financiare,agricultură,juridică şi de disciplină; 
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru amenajarea teritoriului şi 

urbanism,protecţia mediului şi turism,administraţie publică locală 
- Votul a 16 consilieri din totalul de 17 consilieri în funcţie,fiind prezenţi la şedinţa 

Consiliului local un număr de 16 consilieri. 
În temeiul art. 46(1) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,  

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 
 Art.1: Se aprobă tarifele de salubrizare cuprinse în anexa nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 Art.2:Tarifele de salubrizare se aplică începând cu data de 01.05.2003. 
 Art.3.Se abrogă prevederile Hotărârii nr.86/17.12.2002 privind aprobarea tarifelor pentru 
activitatea de salubrizare. 

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică către : 
- Primarului oraşului Nădlac 
- S.C.K&K srl. 
- Prefecturii judeţului Arad, Direcţia pentru controlul de legalitate a actelor şi de contencios 

administrativ. 
 

 
 

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE 
      ORBAN ECATERINA                                               Secretar  
                jr. GROS ALEXANDRU 
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ANEXA NR.1 
La HCL nr.36 din data de 15.04.2003 

 
 
 
 

 
Nr.crt. Denumirea serviciului UM Tarif fără tva 

         -lei- 
Tarif cu tva  
       -lei-         

1. Colectat,transportat,descărcat, 
depozitat deşeuri menajere persoane 
fizice 

1 mc 201.680,67 
 

240.000 
 

2. Colectat,transportat,descărcat, 
depozitat deşeuri menajere persoane 
juridice 

1 mc 235.294,11 280.000 

3. Depozitat deşeuri 1 mc 92.436,97 110.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                          CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE 
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