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H O T Ă R Â R E A Nr. 83 
Din 25.05.2004 

privind stabilirea taxei speciale pentru colectat, încărcat, transportat deşeuri menajere 
de la persoane fizice pentru anul fiscal 2005 

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

- Referatul primarului oraşului Nădlac  nr.4390/2004  
- Prevederile art.282 şi art.288 din Codul Fiscal 
- Prevederile pct.192-196, pct.224, lit.c 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 13 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 215/2001 privind administraţia publică locală,  

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art. 1. Se stabileşte taxa specială pentru colectat, încărcat, transportat deşeuri 
menajere de la persoane fizice în cuantum de 40.000 lei/lună pentru o gospodărie, 
respectiv familie formată din 2 sau mai multe persoane. 
 Art. 2. Se stabileşte taxa specială pentru colectat, încărcat, transportat deşeuri 
menajere de la persoane fizice la 20.000 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. În caz de neplată a acesteia, se aplică dobânzi şi penalităţi, 
conform dispoziţiilor privind impozitele şi taxele locale în vigoare. 
 Art. 4. Deţinătorii de locuri virane şi case nelocuite vor încheia, opţional, 
contract de prestări servicii direct cu operatorul de salubritate. 
 Art. 5. Taxa de depozitare, reprezentând cel mult 33% din tariful de 
salubritate, care va fi aprobat printr-o Hotărâre a Consiliului local, va fi suportată din 
bugetul local. 

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică: 
- primarului oraşului Nădlac 
- persoanelor fizice, prin afişare la sediul primăriei 
- operatorului de salubritate 
- Prefecturii judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 
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