
 
 

  
    

 

HOTĂRÂREA nr.168 

din 26.11.2021 

privind stabilirea unor platforme de depozitare temporară a deșeurilor 
voluminoase și a deșeurilor inerte rezultate din construcții 

 

 

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.11.2021, 

 Având în vedere: 

- Inițiativa primarului oraşului Nădlac, exprimată în referatul de aprobare 

înregistrat cu nr.6957/03.11.2021 

- Referatul nr.6928/03.11.2021 a compartimentului protecția mediului din cadrul 

primăriei orașului Nădlac 

- Raportul de inspecție nr.83/18.08.2021 al Gărzii Naționale de Mediu – 

Comisariatul Județean Arad 

- Prevederile art.17(5), art.60(1) și următoarele din O.U.G. 92/2021 privind 

regimul deșeurilor  

- Prevederile art.129(2), lit. c, d (7) lit.i din Ordonanța de urgență nr.57/2019 

privind Codul administrativ, actualizată  

- Extras CF nr.302573 Nădlac 

- Extras CF nr.317832 Nădlac 

- 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.139(3) lit.g din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, actualizată 

 
HOTĂRĂŞTE : 

 

 
         Art.1. În aplicarea prevederilor art.60(1) A, lit. h) din Ordonanța de urgență  nr. 

92/2021 privind regimul deșeurilor, parcela nr. cad.302573, evidențiată în CF nr.302573 

Nădlac, în suprafață de 3874 mp, proprietate privată a Orașului Nădlac, se stabilește ca 

platformă de depozitare temporară a deșeurilor voluminoase, iar parcela nr. cad.317832, 
evidențiată în CF nr.317832 Nădlac, în suprafață de 33.200 mp, domeniu public al 

Orașului Nădlac se stabilește ca platformă de depozitare temporară a deșeurilor inerte 

rezultate din construcții. 
Art.2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac și 

se comunică către: 

         - compartiment protecția mediului din cadrul primăriei 
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         - Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Arad 
         - Instituţia Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios administrativ – 

Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios 

 

 
           PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
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