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HOTĂRÂREA Nr.177
din 27.12.2012

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
27.12.2012,

Având în vedere:
- propunerile nominale pentru alegerea preşedintelui de şedinţă şi

rezultatul votului deschis al majorităţii consilierilor în funcţie
- prevederile art.9 din Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002,

pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a
consiliilor locale

- prevederile art.35, alin.1 şi art.41 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare

În temeiul art.45, alin.1 din Legea nr.215/2001- republicată, Legea
administra art.9 alin. (3) din Regulamentul-cadru de organizare şi
funcţionare a consiliilor locale aprobat prin O.G. nr. 35/2002adoptă prezenta

HOTĂRĂRE:

Art.1. Se alege preşedinte de şedinţă și se desemnează cu conducerea
lucrărilor dlac, d-l LUPȘA EUGEN din partea
MIȘCĂRII CREȘTIN LIBERALE.

Art.2. Pre
Art.3. Prezenta hotărâre are caracter constator neputând fi contestată în

justi
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- primarul orașului Nădlac
- Institu – Jude

Administrativ, Compartimentul Controlul Legalită
Contencios

PREŞEDINTE DE CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR
LUPȘA EUGEN ALEXANDRU GROS
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HOTĂRÂREA Nr.178
Din 27.12.2012

privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local
Nădlac din data de 27.12.2012

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
27.12.2012,

Având în vedere:
- prevederile art.43 din Legea nr.251/2001 privind administraţia

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul art.45(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local
Nădlac din data de 27.12.2012, din anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi
Contencios

PREŞEDINTE DE
LUPȘA EUGEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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Anexa la
Hotărârea Consiliului local nr.178/27.12.2012

ORDINEA DE ZI
A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC DIN DATA DE

27.12.2012

1.Alegerea pre
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului

local din data de 27.12.2012.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării tarifului referitor la activitatea de

colectat, transportat, depozitat deșeuri menajere, precum și aprobarea taxelor speciale de
colectat, încărcat, transportat şi depozitat deşeuri menajare de la persoane fizice pentru anul
fiscal 2013.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, a impozitelor și
taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, precum și a amenzilor aplicabile începând cu
anul fiscal 2013.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ și RLU- Instala nologice
de suprafa

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea execu aferente trimestrului III
al anului 2012.

7.Diverse.

Preşedinte de şedinţă Contrasemnează pentru legalitate
Lupșa Eugen Secretar

Gros Alexandru
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HOTĂRÂREA NR.179
Din 27.12.2012

privind aprobarea majorării tarifului referitor la activitatea de colectat, transportat, depozitat
deşeuri menajere, precum și aprobarea taxelor speciale de colectat, încărcat, transportat şi

depozitat deşeuri menajare de la persoane fizice pentru anul fiscal 2013

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 27.12.2012,
Având în vedere:

- Expunerea de motive a  primarului  oraşului Nădlac nr.12252/2012
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei oraşului

Nădlac nr.13081/2012
- referatul consilierului juridic din cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului Local

al orașului Nădlac nr.11363/2012
- procesul verbal nr.12982/04.12.2012
– adresa S.C. G&E INVEST 2003 S.R.L. nr.25/09.11.2012, înregistrată la primăria oraşului

Nădlac sub nr.11851/12.11.2012
– 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.204/19.10.2011 privind aprobarea majorării
tarifului referitor la activitatea de colectat, transportat, depozitat deşeuri menajere

– Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.147/ privind emiterea, în vederea iniţierii
procedurii prevăzute de Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, a acordului de principiu asupra proiectului de hotărâre privind
„aprobarea taxelor speciale aplicabile în anul fiscal 2013”

– 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.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

– Proces verbal de afişare- dezafişare
– Anunţul propriu-zis al primăriei orașului Nădlac
– Afișarea de pe site-ul NT TV
– Afișarea de pe site-ul primăriei Nădlac
– Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, juridică şi

de disciplină,
– Avizul nefavorabil 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 la 68 lei cu TVA inclus pe 1 mcub de deşeu menajer/persoane
juridice/persoane fizice.

Art.2. Se aprobă taxele speciale de colectat, încărcat, transportat şi depozitat deşeuri
menajere de la persoane fizice, pentru anul fiscal 2013, conform anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2013.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:

- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- compartimentului impozite și taxe din cadrul primăriei
- cetăţenilor prin afişare
- S.C. G&E INVEST 2003 S.R.L.
- Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ–

Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios.

PREŞEDINTE DE
LUPȘA EUGEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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Anexa la HCL nr.179/27.12.2012

TAXE SPECIALE DE SALUBRITATE PRIVIND ACTIVITATEA DE COLECTAT, ÎNCĂRCAT,
TRANSPORTAT ŞI DEPOZITAT DEŞEURI MENAJERE DE LA PERSOANE FIZICE

pentru anul 2013

1). 1 persoană/gospodărie formată din 1 persoană = 68 lei/an
- taxa specială pentru colectat, încărcat, transportat şi depozitat deşeuri menajare de

la persoane fizice este în cuantum de 68 lei/an pentru o gospodărie formată din 1 persoană

2). Două persoane/gospodărie, respectiv familie formată din două persoane = 136
lei/an

- taxa specială pentru colectat, încărcat, transportat şi depozitat deşeuri menajere de
la persoane fizice este în cuantum de 136 lei/an pentru o gospodărie, respectiv familie
formată din două persoane

3). Trei persoane/gospodărie, respectiv familie formată din trei persoane = 204 lei/an
- taxa specială pentru colectat, încărcat, transportat şi depozitat deşeuri menajere de

la persoane fizice este în cuantum de 204 lei/an pentru o gospodărie, respectiv familie
formată din trei persoane

4). Patru sau mai multe persoane/gospodărie, respectiv familie formată din patru sau
mai multe persoane  = 272 lei/an

- taxa specială pentru colectat, încărcat, transportat şi depozitat deşeuri menajere de la
persoane fizice este în cuantum de 272 lei/an pentru o gospodărie, respectiv familie formată
din patru sau mai multe persoane

5). Plata taxei lunare stabilită la pct. 1 - 4 se va face până cel târziu în ultima zi a lunii
curente la Compartiment Impozite şi Taxe din cadrul primăriei oraşului Nădlac. Primăria
orașului Nădlac, prin compartimentul impozite și taxe, va comunica lunar către operatorul de
salubrizare lista cuprinzând persoanele care nu au achitat taxa lunară la termen, iar
urmărirea recuperării sumelor se va efectua de către operatorul de salubrizare.

Pentru neplata la termen (lunar) a taxelor speciale se vor percepe majorări de întârziere
în cuantum de 2 %/ zi de întârziere din suma datorată.

6). Primaria Orasului Nadlac va plati catre operatorul de salubrizare, lunar, taxa de
salubrizare astfel:

- 1/12 din valoarea taxei de salubrizare anuala, dar nu mai mult decat valoarea taxei
incasata in luna respectiva.



7). Se stabileşte obligativitatea depunerii unei declaraţii pe proprie răspundere de
către persoane fizice - contribuabili, referitor la numărul de persoane ori de câte ori survin
modificări.
Modificarea operează începând cu data de 1 a lunii în care s-a produs.
Termenul de depunere a declaraţiei  este de cel mult 30 de zile de la producerea modificării.

Notă: Având în vedere iniţiativa concesionării prin licitaţie publică a serviciului public de
salubrizare a localităţii, prezentele taxe de colectat, încărcat, transportat şi depozitat deşeuri
menajere de la persoane fizice se aplică doar până la  concesionarea prin licitaţie publică a
Serviciului public de salubrizare.

Nr.
Crt.

Număr persoane Taxa specială de colectat, încărcat, transportat,
depozitat deșeuri menajere de la persoane

fizice pentru anul 2013
1. 1 persoană 68 lei/an
2. 2 persoane 136 lei/an
3. 3 persoane 204 lei/an
4. 4 sau mai multe persoane 272 lei/an

PREŞEDINTE DE CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
LUPȘA EUGEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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HOTĂRÂREA NR.180
din 27.12.2012

privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale şi a altor
taxe asimilate, precum şi a amenzilor aplicabile începând cu anul fiscal 2013

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
27.12.2012,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a  primarului  oraşului Nădlac nr.11364/2012
- referatul consilierului juridic din cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului

Local Nădlac nr.11363/2012
- referatul compartimentului impozite şi taxe din cadrul primăriei oraşului Nădlac

nr.11488, 12719/2012
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei

nr.11428/2012
- referatul arhitectului-șef din cadrul primăriei nr.11382/2012
- procesul verbal de afișare
- Anunţul propriu-zis al primăriei orașului Nădlac
- Afișarea de pe site-ul NT TV
- Afișarea de pe site-ul primăriei Nădlac
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.148/12.11.2012 privind emiterea, în vederea

iniţierii procedurii prevăzute de Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică, a acordului de principiu asupra proiectului de hotărâre
privind „aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale şi
a altor taxe asimilate, precum şi a amenzilor aplicabile începând cu anul fiscal
2013

- Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, cu modificările şi completările ulterioare

- prevederile Titlului IX, art.248-294 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare

- prevederile HG nr.956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile
aplicabile începând cu anul 2010

- prevederile art.287 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 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



- avizul nefavorabil 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 nivelurile valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale şi a
altor taxe asimilate, precum şi a amenzilor aplicabile începând cu anul fiscal 2013,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- cetăţenilor prin afişare
- compartimentului impozite și taxe din cadrul primăriei
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- compartimentului urbanism din cadrul primăriei
- Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ–

Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios.

PREŞEDINTE DE
LUPȘA EUGEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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H O T Ă R Â R E A Nr.181
Din 27.12.2012

privind aprobarea documentaţiei PUZ și RLU- Instala
grupul de colectare gaze 1 Nădlac, beneficiar: S.C. AMROMCO ENERGY S.R.L.

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit  în şedinţa extraordinară din data de
27.12.2012,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.13628/2012
- referatul arhitectului-şef din cadrul primăriei nr.13603 /2012
- adresa S.C. AMROMCO ENERGY S.R.L. nr.7043/20.12.2012, înregistrată la

primăria orașului Nădlac sub nr.13636/20.12.2012
- documenta

nr.13303/2012
- anun -zis din publica lasul Aradului din data de 26.09.2012,

14.11.2012
- anun -zis din publica
- procesul verbal nr.12136/2012
- prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu

modificările şi completările ulterioare
- prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de

construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile art.36 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
- 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,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă documentaţia PUZ și RLU- Instala
grupul de colectare gaze 1 Nădlac, pentru terenul situat în Oraşul Nădlac, parcela nr.
cad.302573, eviden Nădlac, beneficiar: S.C. AMROMCO ENERGY
S.R.L., prin proiectant S.C. LINIA S.R.L, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.2. Documenta aprobată conform prevederilor art.1 are valabilitate până la
data de 31.12.2014.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului urbanism din cadrul din cadrul primăriei



JURIDIC 04.01.2013 2

- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- S.C. AMROMCO ENERGY S.R.L.
- Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios–

Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE
LUPȘA EUGEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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HOTĂRÂREA Nr.182
Din 27.12.2012

privind aprobarea execu bugetului local
aferente trimestrului III al anului 2012

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data
de 27.12.2012,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.13629/2012
- referatul nr.13640/2012 al compartimentului de contabilitate-casierie din

cadrul primăriei
- prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală,

republicată,  cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu

modificările şi completările ulterioare
- prevederile Legii nr.293/2011 a bugetului de stat pe anul 2012
- 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 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă execu bugetului local aferentă trimestrului III al anului
2012, conform  anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului contabilitate- casierie din cadrul primăriei
- cetăţenilor, prin afişare
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ–

Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE
LUPȘA EUGEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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