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A/4                 

HOTĂRÂREA NR. 20 
din  14.02.2006 

privind aprobarea prelungirii contractului de asociere încheiat cu S.C. K&K S.R.L., având 
ca obiect activitatea de salubrizare şi întreţinere a curăţeniei oraşului Nădlac 

 
 

 Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 
14.02.2006, 
 Având în vedere: 
          -  referatul consilierului juridic din cadrul aparatului permanent de lucru al 
Consiliului Local Nădlac nr.1339/2006 
  -  adresa primăriei oraşului Nădlac nr.1296/2006 

         - adresa S.C. K&K S.R.L., înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub 
nr.1428/2006 
     - Hotărârea Consiliului Local nr.34/30.11.1995 privind asocierea Consiliului 
Local Nădlac cu S.C. K&K S.R.L. cu sediul social în Timişoara având ca obiect de 
activitate salubrizarea punctului vamal şi a localităţii şi încasarea taxelor instituite în 
acest scop 
  -   contractul de asociere nr.453/15.02.1996 încheiat între Consiliul Local 
Nădlac şi S.C. K&K S.R.L 
  - Hotărârea Consiliului Local nr.14/25.02.1997 privind acordul Consiliului 
local al oraşului Nădlac cu privire la actul adiţional la contractul de asociere 
nr.453/15.02.1996 
  - Hotărârea Consiliului Local nr.41/26.08.1997 cu privire la modificarea 
art.3 din Hotărârea nr.34/30.11.1995 a Consiliului Local Nădlac referitoare la finanţarea 
în oraşul Nădlac a obiectivelor edilitare gospodăreşti stipulate în Contractul de asociere 
nr.453 din 15.02.1996 cu S.C. K&K S.R.L. 
  - Hotărârea Consiliului Local nr.47/30.09.1997 privind modificarea 
contractului de asociere existent între Consiliul Local Nădlac şi S.C. KINGDOMXIM COMP 
S.R.L. Timişoara 
  - Hotărârea Consiliului Local nr.20/30.03.1999 privind modificarea 
contractului de asociere existent între Consiliul Local Nădlac şi SC Kingdomxim Comp 
SRL 
  - Hotărârea Consiliului Local nr.17/29.08.2000 privind aprobarea actului 
adiţional nr.2 la contractul de asociere nr.453/15.02.2000 
  - Hotărârea Consiliului Local nr.151/08.01.2002 privind  aprobarea Planului 
de Gestionare a Deşeurilor 
  - Hotărârea Consiliului Local nr.67/22.10.2002 privind aprobarea 
Regulamentului Serviciilor de Salubritate şi normele de salubrizare ale oraşului Nădlac 
  - Hotărârea Consiliului Local nr.71/29.11.2002  privind aprobarea 
contractului de asociere nr.453/1996 încheiat între Consiliul Local Nădlac şi S.C. K&K 
S.R.L. 
  - Hotărârea Consiliului Local nr.76/28.06.2005 privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2006 
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  - prevederile art.2, art.11- art.13, art.17 din Legea nr.326/28.06.2001 a 
serviciilor publice de gospodărie comunală 
  - prevederile Regulamentului cadru de delegare a gestiunii serviciilor 
publice de salubrizare a localităţilor 

- prevederile art.38(3) 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 prelungirea contractului de asociere încheiat cu S.C. K&K 
S.R.L., având ca obiect activitatea de salubrizare şi întreţinere a curăţeniei oraşului 
Nădlac, până la data de 31.12.2006. 

Art.2. Se aprobă demararea procedurii de delegare a gestiunii serviciului public 
de salubrizare a localităţii Nădlac prin modalitatea gestiunii delegate. 

Art.3. În termen de maxim 3 luni de la data prezentei hotărâri, Consiliul Local 
va stabili prin hotărâre de consiliu soluţia de delegare a gestiunii serviciului public de 
salubrizare a localităţii în conformitate cu legislaţia în vigoare, în condiţii de 
transparenţă, imparţialitate şi competitivitate, prin una din aceste modalităţi:  

a ) contract de concesiune 
b) contract de parteneriat public- privat 
Art.4. Pentru semnarea actului adiţional la contractul de asociere încheiat cu 

S.C. K&K S.R.L. se împuterniceşte primarul oraşului Nădlac, d-l Vasile Ciceac. 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică: 

- primarului oraşului Nădlac 
- S.C. K&K S.R.L 
- Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei 
- Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 

 
 
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE 
  Bodnărescu Vasile Constantin                                  Secretar 
                                                                             Alexandru Gros 
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