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A/5                 
HOTĂRÂREA NR. 41 

din 07.04.2006 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului public de 

salubrizare la nivelul oraşului Nădllac 
 

 Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
07.04.2006, 
 Având în vedere: 
          -  referatul primarului oraşului Nădlac nr.3153/2006  

- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul 
primăriei nr.2214/2006 
  - prevederile Legii nr.433/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru de 
delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare   

-  prevederile  Ordonanţei Guvernului nr.87/2001 privind serviciile publice 
de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare 
  - prevederile Ordonanţei Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea 
localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare 
  - prevederile Hotărârii Guvernului nr.349/2005 privind depozitarea 
deşeurilor 

- prevederile Ordonanţei de urgenţă nr.195/2005 privind protecţia 
mediului 

- prevederile Ordinului nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de 
acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista 
naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri 

- prevederile art.38(2), lit.”f”, „r” din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare 
  - 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 12 consilieri  din totalul de 15 consilieri în funcţie, fiind prezenţi 
la şedinţa Consiliului local un număr de 12 consilieri 
 În temeiul art.46(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public 
de salubrizare la nivelul oraşului Nădlac, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică: 
- primarului oraşului Nădlac 
- Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei 
- Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 
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