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H O T Ă R Â R E A  Nr.24 
din 17.02.2004 

privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.6/08.01.2004  
 
 

 Consiliul local al oraşului Nădlac întrunit în şedinţa extraordinară din data de 
17.02.2004, 
 Având în vedere: 

- Referatul primarului oraşului Nădlac  nr.2271/2004  
- 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 Hotărârii Consiliului local nr.6/08.01.2004 privind stabilirea 
taxei speciale de colectat, încărcat, transportat şi depozitat deşeuri 
menajere de la persoane fizice 

- Analiza cererilor persoanelor fizice cu privire la taxa de salubrizare  
- Prevederile art.2881 din Normele Metodologice de aplicare a Codului 

Fiscal din 2003  
- Prevederile art.38(2), lit. „d” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală 
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate 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 un număr de 17 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. Art.1 din HCL nr.6/08.01.2004 se modifică astfel: 
 Se stabileşte taxa specială pentru colectat, încărcat, transportat şi depozitat 
deşeuri menajere de la persoane fizice în cuantum de 35.000 lei/lună pentru o 
gospodărie, respectiv familie formată din 2 sau mai multe persoane. 
 Art. 2. Art.2 din HCL nr.6/08.01.2004 se modifică astfel: 

Se stabileşte taxa specială pentru colectat, încărcat, transportat şi depozitat 
deşeuri menajere de la persoane fizice la 17.500 lei/lună pentru o gospodărie formată 
din 1 persoană. 
 Art. 3.  Plata taxei lunare stabilită la art.1 şi art.2 se  va face până cel târziu în 
ultima zi a lunii curente. 
 Art. 4. Se abrogă prevederile art.3 şi art.6 din HCL nr.6/08.01.2004. 
 Art. 5.Deţinătorii de locuri virane şi case nelocuite vor încheia, opţional, 
contract de prestări servicii direct cu S.C. K & K SRL. 
 Art. 6. Diferenţa dintre tariful aprobat prin HCL nr.5/08.01.2004 şi taxa 
specială de salubrizare care reprezintă activitatea de depozitare, respectiv 15.000 
lei/lună în cazul gospodăriilor- familie formată din 2 sau mai multe persoane şi 7.500 
lei/lună în cazul gospodăriilor formate dintr-o singură persoană, va fi suportată din 
bugetul local, în urma unei rectificări de buget ulterioare. 
 



Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică: 
- primarului oraşului Nădlac 
- persoanelor fizice, prin afişare la sediul primăriei 
- S.C.K&K S.R.L. 
- Prefecturii judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 
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