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HOTĂRÂREA nr.189
din 18.12.2009
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Nr.72/28.04.2009
Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 18.12.2009,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a d-lui consilier al oraşului Nădlac, ing. Sorin Ivan Şproch
nr.16465/2009
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
nr.16297/2009
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.72/28.04.2009 privind obligaţiile şi răspunderile care
revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a
localităţii
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.52/31.03.2009 privind aprobarea Caietului de sarcini
propriu şi al Regulamentului propriu al serviciului de salubrizare a oraşului Nădlac
- prevederile Ordonanţei nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile Ordonanţei nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi
completările ulterioare
- prevederile Art. 36 (2) lit.,,c”, (6) pct.16 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 activităţi social- culturale, culte, învăţământ, sănătate şi
familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport
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 modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Nădlac
Nr.72/28.04.2009, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică prin afişare.
Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.72/28.04.2009 rămân
nemodificate.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Primarului oraşului Nădlac
- Compartimentul administrarea patrimoniului local
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-

Serviciul Poliţiei Comunitare Nădlac
Poliţiei oraşului Nădlac
cetăţenilor oraşului Nădlac, prin afişare;
Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Direcţia Controlul Legalităţii Actelor, Juridic, Relaţii
Publice şi Secretariat – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
SORIN IVAN ŞPROCH

SECRETAR
ALEXANDRU GROS
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Anexa la HCL nr._____/____2009

Modificări şi completări la
Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.72/28.04.2009

Art. 5. se modifică şi completează astfel:
Constituie contravenţie următoarele fapte:
……
bb1) depozitarea de către persoane fizice sau juridice din alte localităţi decât localitatea
Nădlac, a reziduurilor, a deşeurilor de orice fel, a gunoaielor, precum şi a materialelor
refolosibile, colectate de pe raza altor localităţi, la groapa de deşeuri a oraşului Nădlac fără a
avea acceptul scris al Consiliului Local Nădlac.
Art. 6. se modifică şi completează astfel:
Contravenţiile prevăzute la art. 5 se sancţionează după cum urmează:

……
bb1) cu amendă de la 2000 – 2500 lei pentru persoane juridice şi de la 1000 – 1500 lei
pentru persoane fizice.
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