
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC                                   
A/4                                                                 
 
                                               

HOTĂRÂREA Nr. 25 
din 28.03.2003 

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 87/17.12.2002 privind instituirea 
taxei speciale pentru colectat, transportat deşeuri menajere de la persoane fizice 

 
 
 
Consiliul local al oraşului Nădlac întrunit în şedinţa extraordinară din data de 
28.03.2003 , 
Având în vedere : 

- raportul primarului oraşului Nădlac nr. 2964/2003 ; 
- „Observaţia” din partea Prefecturii judeţului Arad nr. 12010/II//16.01.2003 ; 
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 

juridică şi de disciplină ; 
- votul a 13 consilieri din totalul de 17 consilieri în funcţie, fiind prezenţi la 

şedinţa Consiliului Local din data  de 28.03.2003 un nr. de 17 consilieri ; 
În temeiul art. 46(1) din Legea Nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

 
 

HOTĂRĂŞTE  : 
 
 

 Art.1. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.87/17.12.2003 privind 
instituirea taxei speciale pentru colectat, transportat deşeuri menajere de la persoane 
fizice. 
 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică : 

- primarului oraşului Nădlac 
- S.C. K & K  S.R.L  din Timişoara 
- Prefecturii judeţului Arad, Direcţia pentru controlul de legalitate a actelor 

administrative şi contencios administrativ. 
 
 
 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ          CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE 
           Dr. Orban Ecaterina                                                 Secretar, 
               Alexandru Gros 
 
 
 
 
 
 



PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC 
 
 
 
 
 
 
 

RAPORT 
 
 
 
 Subsemnatul, Szuchanszki Ştefan, primarul localităţii Nădlac, 
 Având în vedere : 

- faptul că  semnarea Actului adiţional nr. 3 la Contractul de asociere 
nr.453/1996 nu s-a materializat din motive de existenţa  unelor contradicţii 
prevăzute de H.C.L. nr. 71/2002 şi H.C.L. nr. 87/2002 

- necesitatea instituirii unui sistem sănătos de colectare a deşeurilor menajere 
 
 
 

PROPUN : 
 
 

- Revocarea H.C.L nr.87/2002 prin care a fost instituită taxa specială pentru 
colectat, transportat deşeuri menajere de la persoane fizice deoarece la baza 
adoptării hotărârii amintite a stat H.C.L. nr. 71/2002 prin care a fost aprobat 
Actul adiţional nr. 3 

- Adoptarea unui nou act adiţional la Contractul de asociere nr.4 53/1996 
 
 
 
 

Primar, 
Prof.  Ştefan Szuchanszki 
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