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                                                                        Proiect  

                                                                             Avizat secretar general UAT Nădlac 
 
 

HOTĂRÂREA Nr. 

din ______2021 
privind aprobarea tarifelor pentru Serviciul Public de Salubrizare al orașului Nădlac, pentru 
activitatea de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice și pentru activitatea de 
curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe 

timp de polei sau îngheț 
 
 
          Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de ______/2021, 

Având în vedere: 
- inițiativa primarului oraşului Nădlac Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare înregistrat 
cu nr. 1749 din data de 10.03.2021  
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei nr.1750 din 
data de 10.03.2021 
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.15/26.01.2021 privind delegarea prin modalitatea 
gestiunii directe a serviciului de salubrizare al orașului Nădlac și aprobarea regulamentului de 
organizare și funcționare al Serviciului Public de Salubrizare al Orașului Nădlac 
- prevederile art.9(1), art.13(1), lit.b, (2) din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a 
localităților, republicată, actualizată 
- prevederile art.39(1), (2) din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, 
actualizată 
- prevederile art.1(2) lit.e, ale art.8(1), (3) lit.k) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare 
de utilități publice, republicată, actualizată  
- prevederile art.7-8 din Ordinul nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de 
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de 
salubrizare a localităţilor 
- prevederile art.129(2) lit.d) alin (7) lit.n) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, actualizată 
- avizul _____ al Comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, juridică şi de 
disciplină 
- avizul _____ al Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi 
turism, administraţie publică locală 
- avizul _____ al Comisiei pentru activități social culturale, culte, învățământ, sănătate și 
familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport 
          În temeiul art.139(3) lit.c din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, actualizată 

HOTĂRĂŞTE: 
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Art.1. Se aprobă tarifele pentru activitatea de salubrizare stradală - măturat, spălat, 

stropirea și întreținerea căilor publice și pentru activitatea de curățat și transportul zăpezii de 
 

 
 
pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, de pe raza 
orașului Nădlac, conform anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

     Art.2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac și se 
comunică  către : 

- Serviciul Public de Salubrizare al Orașului Nădlac 
- Compartimentul  Administrarea Patrimoniului Local din cadrul primăriei 
- Serviciul buget din cadrul primăriei 
- Instituția Prefectului- Județului Arad, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ – 

Compartimentul Controlul Legalității Actelor și Contencios 
 
 
 

Inițiator 
Primar UAT Nădlac 
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                                                                                         Anexa la H.C.L. nr.___/_____2021 
 
                                                                            

                                                                       TARIFE 

aferente serviciului de salubrizare a orașului Nădlac, pentru activitatea de măturat, spălat, 
stropirea și întreținerea căilor publice și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și 

menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Compartiment APL  
insp. Aldea Ioan 

 Nr. 

Crt. 

             Denumirea operațiunii    U.M          Tarife 

         (ron) 

   1. Măturat manual căi publice 

 

   mp          0,010  

   2. Măturat mecanizat căi publice    mp         0,020 

   3. Spălat căi publice cu furtunul montat la cisternă    mp         0,15  

   4. Colectare și transport deșeuri stradale     t           40 

   5. Stropit mecanizat căi publice     mp         0,007 

   6. Curățat și răzuit manual rigolă/borduri și 

transport deșeuri stradale 

    ml         0,49  

   7. Întreținerea curățeniei stradale și transport 

 deșeuri stradale 

    mp         0,013  

   8. Curățat mecanizat zăpada     mp         0,008  

   9. Curățat manual zăpada     mp         0,20 

  10. Încărcat mecanizat zăpada     mc           12 

  11. Prevenirea și combaterea manuală a poleiului 

( împrăștiere mat. antiderapant) 

    mp 

 

        0,03 

  12. Combaterea poleiului mecanizat  

( împrăștiat mat. antiderapant nisip+sare) 

    mp         0,006 

  13. Curățat zăpada cu plug după tractor     mp         0,007 

  14. Transport zăpadă cu remorca tractor     mc         21,47 

  15. Verificare traseu prevenire formare polei pe 

timp de iarnă 

    km           4 

  16. Încărcat mecanizat material antiderapant     oră          70 

  17. Golit coșuri stradale     buc          1 



  

  
       
Nr.1749/10.03.2021 
 
 

REFERAT DE APROBARE : 
 
 
Ioan  Radu Mărginean, primarul orașului Nădlac, 
Având în vedere : 

- Referatul nr. 1750/10.03.2021 al Compartimentului Administrarea Patrimoniului Local 
din cadrul primăriei orașului Nădlac; 

- Prevederile art. 129 (2), lit.d), alin (7) lit.n), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, actualizată, conform căreia ,,Consiliul local asigură 
cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local,, 

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr. 15/26.01.2021 privind delegarea prin 
modalitatea gestiunii directe a serviciului de salubrizare al orașului Nădlac și 
aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public de 
Salubrizare al Orașului Nădlac; 

- Prevederile art.9(1) lit.g), din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a 
localităților, republicată, actualizată, conform căruia ,,autorităţile administraţiei 
publice locale au obligaţia să aprobe anual tarifele serviciului de salubrizare, ajustate 
conform dispoziţiilor legale; 

- prevederile art.1(2) lit.e), ale art.8(1), (3) lit.k), din Legea nr.51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilități publice, republicată, actualizată, conform căruia ,,autoritățile 
administrației publice locale au competență exclusivă privind aprobarea stabilirii, 
ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor, după caz, în condiţiile legii speciale, cu 
respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate şi aprobate de autorităţile 
de reglementare competente; 

- prevederile art.129(2) lit.d) alin (7) lit.n) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, actualizată 

 
PROPUN: 

 

        Consiliului Local al orașului Nădlac supunerea spre aprobare a tarifelor pentru 
Serviciul Public de Salubrizare al Orașului Nădlac, pentru activitățile de salubrizare stradală 
constând în măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice și pentru activitatea de 
curățat și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe 
timp de polei sau îngheț, de pe raza orașului Nădlac. 
           Prin Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr. 15/26.01.2021 s-a aprobat delegarea prin 
modalitatea gestiunii directe a serviciului de salubrizare al orașului Nădlac și aprobarea 
regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public de Salubrizare al Orașului 
Nădlac. 
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        Reglementarea care a stat la baza proiectului de hotărâre îl constituie prevederile 
Ordinului nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților. 
      În conformitate cu prevederile art.7 și 8 din ordinul mai sus menționat, autoritățile 
administrației publice locale au competența exclusivă în aprobarea tarifelor pentru 
activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților și tarifele se stabilesc, se 
ajustează sau se modifică pe baza solicitărilor operatorilor, în conformitate cu prevederile 
elaborate și aprobate de autoritatea de reglementare competentă. 
             

 
 
 

Primar oraș Nădlac 
                                            IOAN-RADU  MĂRGINEAN 



  

  
       
Nr. 1750/10.03.2021 
 
 

R E F E R A T 
 
 

                  Către, 
                                    CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC 
 
        Subsemnatul Aldea  Ioan, inspector în cadrul Compartimentului Administrarea 
Patrimoniului Local din cadrul Primăriei oraşului Nădlac, 
      Având în vedere: 

- Prevederile art. 129 (2), lit.d), alin (7) lit.n) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, actualizată, conform căreia ,,Consiliul local asigură 
cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local,,; 

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr. 15/26.01.2021 privind delegarea prin 
modalitatea gestiunii directe a serviciului de salubrizare al orașului Nădlac și 
aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public de 
Salubrizare al Orașului Nădlac; 

- Prevederile art.9(1) lit.g), din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a 
localităților, republicată, actualizată, conform căruia ,,autorităţile administraţiei 
publice locale au obligaţia să aprobe anual tarifele serviciului de salubrizare, ajustate 
conform dispoziţiilor legale; 

- prevederile art.1(2) lit.e), ale art.8(1) lit.k), din Legea nr.51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilități publice, republicată, actualizată, conform căruia autoritățile 
administrației publice locale au competență exclusivă privind ,,aprobarea stabilirii, 
ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor, după caz, în condiţiile legii speciale, cu 
respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate şi aprobate de autorităţile 
de reglementare competente; 

- prevederile art.129(2) lit.d) alin (7) lit.n) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, actualizată 

 
 

PROPUN: 
 

1. Aprobarea tarifelor pentru Serviciul Public de Salubrizare al Orașului Nădlac, pentru 
activitatea de salubrizare stradală - măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor 
publice și pentru activitatea de curățat și transportul zăpezii de pe căile publice și 
menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, de pe raza orașului 
Nădlac, conform anexei. 
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                                                                       TARIFE 

aferente serviciului de salubrizare al orașului Nădlac, pentru activitatea de măturat, spălat, 
stropirea și întreținerea căilor publice și curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și 

menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț 
 
 

 
 
 

Compartiment APL 
insp. Aldea Ioan 

 

 

Nr. 

Crt. 

             Denumirea operațiunii    U.M          Tarife 

         (ron) 

   1. Măturat manual căi publice 

 

   mp          0,010  

   2. Măturat mecanizat căi publice    mp         0,020 

   3. Spălat căi publice cu furtunul montat la cisternă    mp         0,15  

   4. Colectare și transport deșeuri stradale     t           40 

   5. Stropit mecanizat căi publice     mp         0,007 

   6. Curățat și răzuit manual rigolă/borduri și 

transport deșeuri stradale 

    ml         0,49  

   7. Întreținerea curățeniei stradale și transport 

 deșeuri stradale 

    mp         0,013  

   8. Curățat mecanizat zăpada     mp         0,008  

   9. Curățat manual zăpada     mp         0,20 

  10. Încărcat mecanizat zăpada     mc           12 

  11. Prevenirea și combaterea manuală a poleiului 

( împrăștiere mat. antiderapant) 

    mp 

 

        0,03 

  12. Combaterea poleiului mecanizat  

( împrăștiat mat. antiderapant nisip+sare) 

    mp         0,006 

  13. Curățat zăpada cu plug după tractor     mp         0,007 

  14. Transport zăpadă cu remorca tractor     mc         21,47 

  15. Verificare traseu prevenire formare polei pe 

timp de iarnă 

    km           4 

  16. Încărcat mecanizat material antiderapant     oră          70 

  17. Golit coșuri stradale     buc          1 
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