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HOTĂRÂREA Nr. 26 
din 28.03.2003  

privind aplicarea metodologiei de salubrizare menajeră în intravilanul 
oraşului Nădlac 

 
 
 

Consiliul local al oraşului Nădlac întrunit în şedinţa extraordinară din data de 28.03.2003, 
Având în vedere : 
 -     raportul primarului oraşului Nădlac nr.____/2003 ; 

- prevederile art. 38(2) lit.r din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală ; 

- prevederile art. 1.3 şi 3.5 din Regulamentul serviciilor de salubritate şi 
normele de salubritate ale oraşului Nădlac aprobate prin H.C.L. nr. 67/2002 ;                                  

- prevederile art. 6, art. 24, art. 25 din Ordonanţa nr. 91/2002 care modifică 
Legea nr. 137/1995 privind protecţia mediului ; 

- prevederile art. 3 din O.G. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi 
rurale aprobată prin Legea nr. 515/2002 ; 

- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 
juridică şi de disciplină ; 

- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 
protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală ;  

- votul a 16 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.Începând cu data de 01.05.2003 producătorii de deşeuri menajere sunt 
obligaţi ca pentru evacuarea, îndepărtarea, neutralizarea, depozitarea deşeurilor, să 
folosească un operator de salubritate agreat de Consiliul Local. 
 Art.2.Gospodăriile individuale din intravilanul localităţii Nădlac sunt obligate să 
deţină contracte de evacuare, colectare, neutralizare a deşeurilor menajere cu un operator 
de salubrizare specializat sau să încheie contracte pentru depozitarea deşeurilor menajere 
la groapa de gunoi a oraşului, în cazul în care deşeurile menajere sunt transportate direct 
de către acestea. 
 Art.3.Se aprobă conţinutul contractul cadru privind colectarea, transportul, 
depozitatul şi neutralizarea deşeurilor menajere de la persoane fizice. 



 Art.4. Nerespectarea  prevederilor prezentei hotărâri atrage aplicarea sancţiunilor 
prevăzute de HCL nr.28/2002, art.6 punctul 4 . 
 Art.5.Prezenta hotărâre se comunică : 

- primarului oraşului Nădlac 
- cetăţenilor oraşului prin afişare 
- Prefecturii judeţului Arad, Direcţia pentru controlul de legalitate a actelor 

administrative şi contencios administrativ.  
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