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HOTĂRÂREA NR. 204 
Din 19.10.2011 

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

 
Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19.10.2011, 
Având în vedere: 

-   Expunerea  de motive a  primarului  oraşului Nădlac nr.12641/2011 
-   referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei oraşului 

Nădlac nr.12656/2011 
– adresa S.C. G&E INVEST 2003 S.R.L. nr.26/12.10.2011, înregistrată la primăria oraşului 

Nădlac sub nr.12611/12.10.2011 
– acordul de prestări servicii încheiat între Primăria Oraşului Nădlac şi S.C. G&E INVEST 

2003 S.R.L., în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.157/28.12.2006, 
având ca obiect serviciul de salubrizare în Oraşul 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.d, (6), pc.14 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

– prevederile art.8, (2), lit.i din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, cu modificările şi completările ulterioare 

– prevederile art.6(1), lit.k din Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a 
localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare 

– prevederile Ordinului nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, 
ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a 
localităţilor 

– 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, sănpătate 
şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport 

 În temeiul Art.45 din Legea nr.215/2001privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă majorarea tarifului referitor la activitatea de colectat, transportat, 
depozitat deşeuri menajere, astfel: 
- 68 lei cu TVA inclus pe 1 mcub de deşeu menajer/persoane juridice 
- 63 lei cu TVA inclus pe 1 mcub de deșeu menajer/persoane fizice 
 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică: 

- primarului oraşului Nădlac 
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei 
- cetăţenilor prin afişare 
- Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ– 

Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios. 
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