
  

  
 
        
                 

   

HOTĂRÂREA NR.35 
din 23.02.2021 

privind introducerea contribuției pentru economia circulară în tariful încasat de către 

operatorul de salubrizare care desfășoară activitățile de colectare și transport a 
deșeurilor 

 

 

 Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
23.02.2021, 

    Având în vedere: 

- inițiativa primarului  oraşului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare 
înregistrat cu nr.925/09.02.2021 

- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei 

oraşului Nădlac nr.924/09.02.2021 
- adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de gestionare 

a Deșeurilor nr.417/05.02.2021, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub 

nr.903/08.02.2021 

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.20/26.02.2019 privind introducerea 
contribuției pentru economia circulară în tariful încasat de către operatorul de 

salubrizare care desfășoară activitățile de colectare și transport a deșeurilor 

- prevederile OUG nr.74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea 

de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, actualizată 
- prevederile Legii nr.31/2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 

privind regimul deşeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de 

gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu 

- prevederile art.129(2) lit.,,d”, alin(7), lit.n din Ordonanța de Urgență 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată  
- 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.139(2), lit.e din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, actualizată, 
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Art.1. Se aprobă plata contribuției la economia circulară pentru deșeurile 
municipale și deșeurile din construcții și desființări. 

Art.2. Se aprobă introducerea contribuției pentru economia circulară în tariful 

încasat de către operatorul de salubrizare care desfășoară activitățile de colectare și 

transport a deșeurilor pentru cantitățile de deșeuri destinate stațiilor de de sortare, 
compostare, transfer, respectiv eliminate prin depozitare, rezultate din aplicarea 

indicatorilor de performanță prevăzuți în contractele de delegare. 

Art.3. Operatorii vor plăti contribuția la economia circulară pentru cantităţile de 
deşeuri destinate a fi depozitate care depășesc cantităţile corespunzătoare 

indicatorilor de performanță prevăzuți în contracte de delegare. 

Art.4. Se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Orașului Nădlac nr. 
20/26.02.2019, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art.5. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului 

Nădlac, prin pompartimentul  administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei și 

se comunică către: 
- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a 

Deșeurilor Arad 

- Instituția Prefectului - Județul Arad, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ 
– Compartimentul Controlul  Legalității Actelor și Contencios. 

 

 
     PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE    

      RĂZVAN-FLORIN PALADIE                                 SECRETAR GENERAL 

                                                                               ALEXANDRU GROS 
 

 
 

 

 
 
 
AI/ 4 ex 


	ORAŞ NĂDLAC

