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ROMÂNIA
JUDEŢUL  ARAD

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC
315500-Nădlac, str.1 Decembrie,nr.24,tel:0257474325,Fax:473300

e-mail:office@primaria–nadlac.ro, www.primaria-nadlac.ro

HOTĂRÂREA NR.34
din 23.02.2010

privind aprobarea depozitării deşeurilor menajere colectate de pe raza localităţilor Pecica şi
Semlac la deponeul de deşeuri din oraşul Nădlac

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.02.2010,
Având în vedere:

- Expunerea  de motive a viceprimarului  oraşului Nădlac nr.2301/2010
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei

nr.1566/2010
- adresa nr.10/03.02.2010 a S.C. G & E INVEST 2003 S.R.L, Bucureşti, punct de lucru

Nădlac, înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr.1590/04.02.2010
- prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice,
- prevederile Legii nr.101/2006 privind serviciului de salubrizare a localităţilor;
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi

rurale cu modificările şi completările ulterioare,
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.52/31.03.2009 privind aprobarea Caietului de sarcini

propriu şi al  Regulamentului propriu al serviciului de salubrizare  a oraşului Nădlac
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.128/07.08.2008 aprobarea majorării tarifului referitor

la activitatea de colectat, transportat, depozitat deşeuri menajere
- prevederile Art. 36(2) lit.,,c”,”d” (6), pct.14, 16 din Legea 215/2001 a administraţiei

publice locale, republicată, 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;
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi

familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport
În temeiul Art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locală,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Aprobarea depozitării de deşeuri menajere colectate de pe raza
localităţilor Pecica şi Semlac la depozitul de deşeuri din localitatea Nădlac, de către
operatorul S.C. G&E INVEST 2003 S.R.L., în condiţiile prevederilor art.98, lit.a din
Regulamentul propriu al serviciului de salubrizare al oraşului Nădlac, aprobat conform
anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.52/31.03.2009, sumele rezultate
din această activitate fiind venituri la bugetul local.

Art.2. Taxa specială de depozitare reprezintă un procent de 30 % din tariful
de 55 lei cu TVA pe  1 mcub deşeur menajer, aprobat conform Hotărârii Consiliului
Local nr.128/07.08.2008, respectiv 16,5 lei/mcub.
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Art.3. În cazul modificării tarifului de depozitare, acesta va fi comunicat către
operatorul de salubritate menţionat în cuprinsul art.1, în maxim 15 zile de la data
aprobării de către Consiliul Local, în vederea luării la cunoştinţă.

Art.4. Inventarierea şi întocmirea devizelor privind depozitarea deşeurilor
menajere la depozitul de deşeuri din localitatea Nădlac se vor efectua de către
compartimentul administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei.

Art.5. Sumele încasate conform prevederilor art.1 vor fi utilizate la Capitolul
Străzi.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- Serviciul Poliţiei Comunitare Nădlac
- Poliţiei oraşului Nădlac
- S.C. G&E INVEST 2003 S.R.L.
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad, Direcţia Controlul Legalităţii Actelor,

Juridic Relaţii Publice şi Secretariat – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi
contencios

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SORIN IVAN ŞPROCH SECRETAR

ALEXANDRU GROS


