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HOTĂRÂREA Nr.231 
din 28.12.2011 

privind aprobarea taxelor speciale aplicabile în anul fiscal 2012 
 
 
 Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.12.2011, 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.14720/2011 
- referatul consilierului juridic din cadrul aparatului permanent de lucru al 

Consiliului Local Nădlac nr.14719/2011, nr.14871/2011 
- referatul arhitectului-șef din cadrul primăriei nr.14702/2011 
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul 

primăriei nr.14534/2011 
- referatul compartimentului pentru cadastru şi agricultură din cadrul 

primăriei nr.14717/2011   
- referatul compartimentului administrativ- secretariat din cadrul primăriei 

nr.14728/2011 
- referatul compartimentului impozite şi taxe din cadrul primăriei 

nr.14353/2011 
- referatul Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor 

nr.13086/2011 
- referatul compartimentului protecţie civilă din cadrul primăriei     

nr.14718/2011 
- referatul SPVSU Nădlac nr.14761, 14762/2011 
- Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Nădlac nr.204/19.10.2011 privind 

aprobarea majorării tarifului referitor la activitatea de colectat, 
transportat, depozitat deşeuri menajere 

- Proces verbal de afişare- dezafişare nr.14899/2011 
- Anunţul din cadrul publicaţiei „Glasul Aradului” din data de 24.11.2011 

și 08.12.2011 
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.39/27.02.2007 privind aprobarea 

Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale 
- Prevederile Legii nr.571/2003- Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare 
- Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare 
- Prevederile art. 27-30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare 
- prevederile art. 25, art.36(2), lit. b, (4), lit. c din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, 
agricultură, juridică şi de disciplină 
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- 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 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă taxele speciale pentru Piaţa Agroalimentară şi Piaţa Obor 

pentru anul 2012, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2. Se aprobă taxele speciale pentru serviciile prestate de către Serviciului 

comunitar local de evidenţă a persoanelor, pentru anul 2012, conform anexei nr.2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă taxele speciale pentru serviciile prestate de către 
compartimentul urbanism din cadrul primăriei, pentru anul fiscal 2012, conform anexei 
nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Se aprobă taxele speciale pentru serviciile prestate de către 
compartimentul protecţie civilă din cadrul primăriei, în afara situaţiilor de urgenţă, 
pentru anul fiscal 2012, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre 
 Art. 5. Se aprobă taxele speciale de colectat, încărcat, transportat şi depozitat 
deşeuri menajare de la persoane fizice, pentru anul fiscal 2012, conform anexei nr. 5 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 6. Se aprobă îndeplinirea unor servicii, contra cost, de către serviciul public 
voluntar pentru situaţii de urgenţă, către orice persoană fizică sau juridică, fără a afecta 
îndeplinirea atribuţiilor, după cum urmează: 

a. Supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la târguri, 
expoziţii, manifestări cultural-sportive, activităţi de filmare şi alte 
asemenea: - cu autospecială 

      - cu personalul de prevenire şi intervenţie al serviciului              
           fără autospeciala psi 
b. Transport de apă cu autospecială  
c. Evacuarea apei din subsolurile clădirilor sau din fântâni, desfundarea 

podeţelor: - cu autospecială 
- cu motopompa PS 12RI 
d. Utilizarea scării extensibile 
e. Utilizarea cisternei de 8000 litri pentru transportul apei 

 Art. 7. Se aprobă taxele serviciilor îndeplinite de către Serviciul voluntar pentru 
situaţii de urgenţă Nădlac, pentru anul fiscal 2012,  prevăzute în anexele nr.6-7 la 
prezenta hotărâre. 
 Art. 8. Se aprobă taxa specială pentru ieşirea în teren în vederea identificării 
amplasamentelor , la cerere, în cuantum de 15 lei/oră. Taxa specială, în cazul ieşirilor 
în teren efectuate la solicitarea organelor de poliţie, se va achita de cel care se face 
vinovat tulburarea dreptului de proprietate. 
 Stabilirea timpului efectiv, necesar ieşirii şi identificării amplasamentului propriu 
zis se face prin încheierea unui proces verbal, opozabil persoanei care urmează a 
efectua plata taxei speciale. 
 Art. 9. Se aprobă Taxele speciale pentru serviciile prestate de către 
compartimentul impozite şi taxe din cadrul primăriei, pentru anul fiscal 2012, conform 
anexei nr.8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 10. Se aprobă taxa specială de înregistrare a contractelor de arendare în 
cuantum de 5 lei/ contract de arendare, pentru anul fiscal 2012, precum și documentele 
necesare care se depun de către arendaș la data înregistrării contractului de arendare, 
conform anexei nr.9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 11. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 1 ianuarie 
2012. 

Art. 12. Prezenta hotărâre se comunică: 
- primarului oraşului Nădlac 
- compartimentului impozite şi taxe 
- compartimentului administrarea patrimoniului local 
- compartimentului contabilitate-casierie 
- compartimentului protecţie civilă 
- compartimentului pentru cadastru şi agricultură 
- Compartimentului urbanism 
- Compartimentului administrativ- secretariat 
- SPVSU Nădlac 
- Serviciului comunitar local de evidenţă a persoanelor 
- cetăţenilor, prin afişare 
- Instituţiei Prefectului - judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios 

Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi 
Contencios. 

 
 

Preşedinte de şedinţă               Contrasemnează pentru legalitate                     
               Șomrak Dușan                           Secretar 

  Gros Alexandru 
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