
 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC   
A/4       
     

HOTĂRÂREA Nr. 69 
din 29.07.2003 

privind aprobarea reducerii penalităţilor de întârziere pentru neplata la termen a 
cotelor lunare de asociere dintre Primăria oraşului Nădlac şi S.C. TRANSEURO 

IMPORT EXPORT S.R.L.  
 

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.07.2003, 
 Având în vedere: 

- adresa S.C. TRANSEURO IMPORT EXPORT S.R.L. nr. 
5872/22.07.2003  

- referatul Compartimentului Impozite şi Taxe nr. 5894/22.07.2003 
- prevederile art. 38(2), lit. x din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală 
- avizul favorabil al Comisiei pentru activităţi economico- financiare, 

agricultură, juridică şi de disciplină 
- votul a 16 consilieri din totalul de 17 consilieri în funcţie, fiind 

prezenţi la şedinţa Consiliului local din data de 29.07.2003 un 
număr de 16 consilieri 

În temeiul art. 46(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1. Se aprobă reducerea cu 50% a sumei de 720.843.018 lei reprezentând 
penalităţi de întârziere pentru neplata la termen a cotei lunare la S.C. TRANSEURO 
IMPORT EXPORT S.R.L., datorate din asocierea cu Primăria oraşului Nădlac, prin 
contractul de asociere nr.6448/19.12.2000, calculate până la 21.02.2003, Consiliul 
local Nădlac împuternicind pe primarul oraşului prof. Ştefan Szuchanszki pentru a 
semna actul cu privire la această reducere. 
 Art.2.  Reducerea penalităţilor de întârziere prevăzute la art.1 se va face cu 
respectarea următoarelor condiţii: 

a) Achitarea sumei rămase de plată după reducere (360.421.509 lei) în termen 
de 30 de zile de la data semnării convenţiei. 

b) Achitarea până cel târziu în termenul prevăzut la pct.”a”, a sumei de 
22.522.185 lei reprezentând penalităţi de întârziere calculate de la data de 
21.02.2003 până la data de 17.07.2003. 

 Art.3.    Prezenta hotărâre se comunică: 
- primarului oraşului Nădlac 
- S.C. TRANSEURO IMPORT EXPORT S.R.L. 
- compartimentului Impozite şi Taxe din cadrul primăriei 
- Prefecturii judeţului Arad, Direcţia controlul legalităţii actelor şi 

contencios administrativ 
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