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HOTĂRÂREA Nr. 81 
din 25.05.2004 

privind stabilirea taxelor speciale pentru servicii prestate de către  
Serviciul Public Edilitar- Gospodăresc pentru anul 2005 

 
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.05.2004, 
Având în vedere : 

- raportul compartimentului de specialitate din cadrul Serviciului Public Edilitar- 
Gospodăresc nr.4226/15.04.2004  

- prevederile art.38(2), lit. „d” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală 

- prevederile art.282 şi art.288 din Codul Fiscal 
- prevederile pct.192-196, pct.224, lit.c din Normele Metodologice de aplicare a legii 

nr.571/2003 
- prevederile art.26 din Ordonanţa de Urgenţă nr.45/2003 privind finanţele publice 

locale 
- prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională 
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 

juridică şi de disciplină 
- votul a 12 consilieri din totalul de 17 consilieri în funcţie, fiind prezenţi la şedinţa 

Consiliului local un număr de 14 consilieri 
În temeiul art.46(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

 
HOTĂRĂŞTE : 

 
 Art. 1. Se aprobă taxele speciale de prestări servicii cu mijloace de transport şi terasiere, prestate 
către terţi din cadrul Serviciului Public Edilitar- Gospodăresc pentru anul 2005, conform anexei nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Se aprobă taxa specială de prestări servicii cu motocultorul din cadrul Serviciului Public 
Edilitar- Gospodăresc pentru anul 2005, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art. 3. Se aprobă taxele speciale pentru biroul copiat acte- xerox- din cadrul Serviciului Public 
Edilitar- Gospodăresc pentru anul 2005, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 4. Se aprobă taxele speciale pentru piaţa agroalimentară aflate în administrarea Serviciului 
Public Edilitar- Gospodăresc pentru anul 2005, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 5. Prezenta hotărâre abrogă prevederile Hotărârii Consiliului local nr.3 din 08.01.2004. 
Art. 6.  Prezenta hotărâre se comunică : 

- primarului oraşului Nădlac 
- Serviciului Public Edilitar- Gospodăresc 
- Biroul de copiat acte- xerox 
- Administratorului pieţelor 
- Prefecturii judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 
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