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HOTĂRÂREA NR.65
Din 03.05.2012

privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr. 34 din 23.02.2010

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 03.05.2012,
Având în vedere:

- Expunerea  de motive a  primarului  oraşului Nădlac nr.4396/26.04.2012
- referatul compartimentului Administrarea Patrimoniului Local din cadrul Primăriei oraşului

Nădlac nr. 4374 /24.04.2012
- 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, prin care  se
comunică primăriei oraşului Nădlac, cantităţile de deşeuri care  estimează  să se colecteze
de pe raza localităţilor Pecica şi Semlac

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.34/23.02.2010 privind aprobarea  depozitării deşeurilor
menajere  colectate de pe raza localităţilor Pecica şi Semlac la deponeul de deşeuri din
oraşul Nădlac

- prevederile Legii nr.101/2006 privind serviciului de salubrizare a localităţilor;
- tabelul 5.2 din Hotărârea Guvernului 349/2005 privind depozitarea deseurilor, modificată si

completată prin H.G. nr. 210/2007, conform căruia la deponeul din oraşul Nădlac trebuie să
se sisteze depozitarea până în data 16 iulie 2012,

- prevederile Art. 36 (2) lit.,,d”, (6) pct.14 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 activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și
familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport

În temeiul Art.45 (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se abrogă Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.34 din 23.02.2010 privind aprobarea
depozitării de deşeuri menajere colectate de pe raza localităţilor Pecica şi Semlac la depozitul de
deşeuri din localitatea Nădlac, de către operatori autorizaţi conform legii.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- S.C. G & E INVEST 2003 S.R.L., Bucureşti
- compartimentului Administrarea Patrimoniului Local din cadrul primăriei
- Serviciul Poliţiei Locale Nădlac
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –

Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi  contencios

Preşedinte de şedinţă               Contrasemnează pentru legalitate
Cioarsă Ștefan Traian Secretar

Gros Alexandru


