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EXPUNERE MOTIVE

Primarul orașului Nădlac,
Având în vedere :

- 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,

Propun:

Consiliului Local Nădlac supunerea spre aprobare a proiectului de hotărâre
privind abrogarea Hotărârii 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.

Principalul considerent al acestei abrogări sunt datoriile acumulate ca
urmare a neachitării contravalorii depozitării deșeurilor din localitățile Pecica și
Semlac, precum și faptul că terenul pe care este amplasat depozitul de deşeuri a
fost dat în folosinţă gratuită către S.C. Confort S.A şi  S.C. Vel Service S.A., prin
H.C.L. Nădlac nr. 25/15.02.2011 pentru închidere şi ecologizare în vederea
realizării Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide, Judeţul
Arad” .
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