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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  Judeţul Arad

e-mail : office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

HOTĂRÂREA Nr.104
din 21.08.2012

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
21.08.2012,

Având în vedere:
- Hotărârea consiliului local Nădlac nr.5/26.06.2012 privind alegerea

pre
- absen - d-l Bodnărescu Vasile

Constantin la ordinară din data de 21.08.2012
- propunerea nominală pentru alegerea preşedintelui de şedinţă şi

rezultatul votului deschis al majorităţii consilierilor în funcţie
- prevederile art.9 din Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002,

pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a
consiliilor locale

- prevederile art.35, alin.1 şi art.41 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare

În temeiul art.45, alin.1 din Legea nr.215/2001- republicată, Legea
administra

HOTĂRĂRE:

Art.1. Se alege preşedinte de şedinţă și se desemnează cu conducerea
lucrărilor dlac, pentru -
21.08.2012, d-na MAZUCH MARINELA LUMINI din partea MIȘCĂRII
CREȘTIN-LIBERALE.

Art.2. Prezenta hotărâre are caracter constator neputând fi contestată în
justi

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :
- primarul orașului Nădlac
- Institu ului – Jude

Administrativ, Compartimentul Controlul Legalită
Contencios

PREŞEDINTE DE CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
MAZUCH MARINELA LUMINI SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
str.1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  Judeţul Arad

e-mail : office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

HOTĂRÂREA Nr.105
Din 21.08.2012

privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac
din data de 21.08.2012

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
21.08.2012,

Având în vedere:
- prevederile art.43 din Legea nr.251/2001 privind administraţia

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
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 ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac
din data de 21.08.2012, din anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi
Contencios

PREŞEDINTE DE
MAZUCH MARINELA LUMINI SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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Anexa la
Hotărârea Consiliului local nr.105/21.08.2012

ORDINEA DE ZI
A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC DIN DATA DE

21.08.2012

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local
din data de 21.08.2012.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ordinare a Consiliului
Local al orașului Nădlac din data de 31.07.2012.

3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului
Local al orașului Nădlac pentru anul 2012.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea execu
anului 2012.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării terenului în suprafa
mp, parcela nr. cad.301725, eviden

6.Proiect de hotărâre privind însușirea propunerilor de PUG și RLU de către Consiliul Local
Nădlac.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului, în suprafa
parcela cu nr. cad.302193, eviden -nei Nagy-Gyuriș Elisabeta, cu
domiciliul în orașul Nădlac, str. Dr. M. Luther, nr.26, jud. Arad.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român în
proprietatea privată a Oraşului Nădlac a terenului în suprafaţă de 781 mp, din parcela nr. top.
3427, evidenţiată în CF nr. 550  Nădlac.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în
soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în
oraşul Nădlac

10.Diverse.

Preşedinte de şedinţă               Contrasemnează pentru legalitate
Mazuch Marinela Lumini Secretar

Gros Alexandru
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
str.1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  Judeţul Arad

e-mail : office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

HOTĂRÂREA Nr.106
Din 21.08.2012

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac
din data de 31.07.2012

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 21.08.2012,

Având în vedere:
- prevederile art.42(5) din Legea nr.215/2001 privind

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare

În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local
Nădlac din data de 31.07.2012, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și

Contencios Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii
Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
MAZUCH MARINELA LUMINI SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA ANEXA LA HCL NR.106/21.08.2012
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

PROCESUL VERBAL
al desfăşurării şedinţei ordinare din data de 31.07.2012 a Consiliului local Nădlac

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 31.07.2012 a fost
convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.567/24.07.2012, prin convocator
şi înmânarea invitaţiilor.

La lucrările şedinţei participă următorii consilieri: Ambruș Lubomir Ivan, Harazin
Andrei, Bodnărescu Vasile Constantin, Kiszel Dușan, Kovacs Ștefan Andrei, Kszenics Pavel,
Paladie Răzvan Florin, Șomrak Dușan- viceprimar, Faur Maria Carmen, Lupșa Eugen, Mazuch
Marinela Luminița Felicia, Paliș Gligor, Tocilă Bogdan Valentin. Lipsesc motivat consilierii:
Balint Ioan Iaroslav, Porubski Ioan Dușan.

La şedinţă participă d-l primar Vasile Ciceac, d-l secretar Gros Alexandru, d-na
consilier juridic Ianecsko Alina, d-l Cralic Ioan- compartiment contabilitate-casierie din cadrul
primăriei, d-l Roszkoș Ioan - șef SVSU Nădlac, d-l Aldea Ioan, d-na Ilieș Ioana Dorina-
compartiment administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei, d-l Kelo Andrei-
compartiment evidență agricolă, d-l Luca Ioan- compartiment protecție civilă, d-l Iamrișka
Cristian, d-l Koczi Laszlo, d-l Gabi Herlo- reprezentant Lunca Mureșului, d-na Mioara
Popescu- reprezentant Profil Media.

D-l secretar constată că la ședință sunt prezenți un număr de 13 consilieri, declarând
şedinţa legal constituită.

Preşedintele de şedinţă, d-l Bodnărescu Vasile Constantin, prezintă proiectul ordinei
de zi al şedinţei Consiliului Local de astăzi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului
local din data de 31.07.2012.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 24.07.2012.

3.Prezentarea speciilor protejate de lege de către S.C. PROFIL MEDIA S.R.L., precum
și discutarea măsurilor de management și de protecție ce se impun, pentru aceste specii.

4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului
Local al orașului Nădlac pentru anul 2012.

5.Proiect de hotărâre privind convocarea adunării proprietarilor de terenuri agricole
din Nădlac în vederea reorganizării Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate
privată asupra terenurilor Nădlac.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficiențelor la
normele de apărare împotriva incendiilor constatate la nivelul unității administrativ teritoriale
a orașului Nădlac, în perioada semestrului I al anului 2012, și pentru optimizarea capacității
de apărare împotriva incendiilor.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierea  Convenţiei de colaborare cu
Consiliul local al comunei Şeitin pentru limitarea propagării şi stingerii incendilor, precum şi
înlăturarea efectelor acestora.

8.Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor
a Localității Nădlac.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr.2 la contractul de
închiriere încheiat la data de 14.01.2004.
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10.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 918 mp,
parcela cu nr. cad.13691/132, evidențiată în CF nr.2201 Nădlac, teren situat în orașul
Nădlac, județul Arad,     d-nei Darvas Maria și Bartolomei Maria.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului la apă potabilă și a tarifului la
canalizare-epurare.

12.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului CLN în AGA S.C.
COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. să aprobe participarea Companiei la majorarea capitalului
social societății Aqua Trans Mureș S.A.

13.Proiect de hotărâre privind reprezentarea intereselor capitalului orașului Nădlac la
agenții economici la care CLN este acționar.

14.Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafețe din parcela nr. top. 13691/53,
evidențiată în CF nr.303466 Nădlac ( Nr. CF vechi 2201 Nădlac ) în folosință gratuită pe
durata existenție locuinței proprietate personală, d-nei Rus Camelia-Gabriela și d-lui Rus
Adrian-Cătălin.

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes
local, care vor fi prestate de beneficiarii Legii nr.416/2001, privind venitum minim garantat

16.Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Nădlac
nr.35/20.03.2012.

17.Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor HCL nr. 34/20.03.2012.
18.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui drept de superficie, uz și

servitute asupra terenului înscris în CF 302580 Nădlac, proprietatea orașului Nădlac.
19.Prezentarea scrisorii de intenție a Blue Planet Holding AG, înregistrată la primăria

orașului Nădlac sub nr.6722/11.07.2012.
20.Diverse.
D-l primar propune:
- retragerea de pe ordinea de zi a pct.16
- introducerea ca și pct.16: Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui drept

de superficie, uz și servitute asupra terenului extrafunciar, nr.cad.1433, nr.cad.1411, aflat în
administararea Consiliului local Nădlac

- introducerea pe pct.20: Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv şi
Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad,  la care
orașul Nădlac este membru asociat

- pct.21 fiind Diverse.
Deoarece nu mai sunt alte propuneri sau modificări referitor la ordinea de zi,

preşedintele de şedinţă supune la vot „Proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi
a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 31.07.2012”, care este aprobat cu
11 voturi DA, 2 abținere: Faur Maria Carmen, Paliș Gligor. Se face precizarea că votul
necesar pentru adoptarea proiectului  de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 7
voturi ).

Preşedintele de şedinţă întreabă consilierii dacă sunt obiecţiuni referitoare la
procesul verbal încheiat în şedinţa Consiliului Local din data de 24.07.2012, pus la
dispoziţia consilierilor, odată cu invitaţia pentru şedinţă.

Deoarece nu sunt obiecţiuni sau completări, se supune la vot „proiectul de hotărâre
privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din
data de 24.07.2012”, acesta este supus la vot și aprobat cu 11 voturi DA, 2 abținere: Faur
Maria Carmen, Paliș Gligor, votul necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre este
majoritatea consilierilor prezenţi ( 7 prezenţi ).

Se trece la pct. 3. Prezentarea speciilor protejate de lege de către S.C. PROFIL
MEDIA S.R.L., precum și discutarea măsurilor de management și de protecție ce se impun,
pentru aceste specii.

D-l Koczi Laszlo prezintă următoarele:
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- reprezentanții instituției au fost prezenți în cadrul unei ședințe de consiliu în cursul
anului 2010, de la data respectivă au participat la lucrările altor consilii locale din preajma
parcului

- obiectul fiind prezentarea implementării proiectului pe fonduri europene a cărui
valoare este de 1.800.000 lei, având ca scop elaborarea de studii științifice pe toată
suprafața parcului, precum și pe raza orașului Nădlac, în vederea monitorizării speciilor,
pentru a exista o imagine clară a speciilor pe cale de dispariție, protejate, aceasta fiind o
latură de conștientizare a proiectului, dorința fiind de popularizare a proiectului, există deja
rezultate parțiale a studiilor elaborate, proiectul urmând a fi derulat până în anul 2013

- parcul are o importanță însemnată, chiar și la nivel internațional, fiind recunoscut la
nivel mondial ca arie protejată, prezentând în acest unele specii, cu titlu exemplificativ:

- castor- mamifer semiacvatic, care trăiește pe malurile înalte ale râului Mureș, fiind
sensibil la poluare, a cărui valoare de despăgubire, respectiv taxa de daune este de 6000
Euro

- vidra- se hrănește cu pești, sensibilă la mediu, nu suportă apa murdară sau poluată,
valoarea acesteia fiind de 1000 Euro

- popândăul- trăiește pe pășuni, formând galerii de adâncime de 2 metri, pe o
întindere de aproximativ  10 metri

- hârciog- protejat la nivel național și european, aceste ultime 2 specii fiind dăunători,
fiind însă importante în menținerea ecosistemelor

- face precizarea că ursul brun are cea mai mare valoare de daună de 40.000 Euro
- aduce aminte despre dezastrul ecologic produs anul trecut la Șiria și Curtici unde a

fost otrăvit un număr de mare căprioare, care au decedat, aceasta ca urmare a otrăvurilor
folosite pentru rozătoare

- populaţia de păsări răpitoare care trăieşte în zonă: ciocânitoare mare, codalb- are
aripi de deschidere de aproximativ 2 metri, acvila mică, existând un număr de peste 200 de
specii, 42 fiind protejate, cormoranul mare- dăunător pentru pescuit, deoarece produce
pagube hrănindu-se cu 2 kg peşte pe zi

- reptile- şopârla cenuşie, şarpe de casă, broasca roşie de pădure- amfibie
- specii de peşte- dunăriţa, pietrar, existând un număr de 150 specii de peşte, 12 fiind

protejate
D-l primar mulţumeşte invitaţilor pentru prezentarea făcută, întrebând totodată dacă

există posibilitatea colaborării cu ocazia zilelor oraşului Nădlac care se vor desfăşura la
sfârşitul lunii august.

D-l Loczi Sando susţine că în anul 2011 instituţia a fost prezentă cu ocazia desfăşurării
Zilelor oraşului Nădlac, în acest an pe data de 18. august se merge la Pecica unde se va
sărbători ziua porcuşorului ( specie de peşte ), neexistând fonduri pentru a veni în acest an
şi la Nădlac.

D-l Bodnărescu Vasile pune întrebarea care sunt aşteptările din partea oraşului
Nădlac.

D-l Loczi Sando susţine că instituţia colaborează cu oraşul Nădlac foarte bine, atât cu
primăria, consiliul local, poliţia, şcolile, neexistând vreo nemulţumire în acest sens, iar în
situaţia în care vor exista anumite probleme în teren, se va încerca să se găsească o soluţie
de rezolvare comună.

D-na Mazuch Marinela mulţumeşte pentru introducerea în proiect, sperând într-o bună
colaborare în ce priveşte Lunca Mureşului, urând totodată succes în desfăşurarea activităţii.

Se trece la pct.4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli al Consiliului Local al orașului Nădlac pentru anul 2012.

Se solicită avizul comisiilor de specialitate, acesta fiind favorabil din partea celor 3
solicitate.
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D-l Cralic Ioan prezintă propunerea de rectificare de buget din referatul
compartimentului contabilitate-casierie, prin care se propune includerea la venituri a sumei
de 60.000 lei la venituri din concesiuni, la cheltuieli propunerea fiind de majorare cu suma
de 60.000 lei pentru depozitarea deşeurilor menajere la groapa de deşeuri din municipiul
Arad.

D-na Mazuch Marinela susţine că s-a analizat în comisie, se acordă aviz favorabil, din
analiza efectuată în cursul zilei de astăzi s-a constatat că societatea GE INVEST 2003 S.R.L.
are datorii la bugetul local de 51.000 lei, iar primăria are o datorie către societate în
cuantum de 58.000 lei, propunerea este de păstrare a echilibrului datoriilor, să se procedeze
la căutarea unui instrument de verificare a deşeurilor care vor fi depozitate la ASA Arad,
săptămânal să fie preluat centralizatorul cu cantitatea depozitată, a se analiza dacă suma
existentă acoperă cheltuielile, existând probabilitatea ca peste aproximativ 1- 3 luni să intre
în vigoare noul contract de delegare a serviciului de salubritate, preţul plătit de populaţie ca
taxă specială de salubritate să nu acopere costul, la momentul respectiv urmând a se
proceda la rectificare de buget, diferenţa fiind suportată din bugetul local sau se va propune
creşterea taxei speciale, astfel propunerea fiind de neincludere a sumei de 60.000 lei în
buget; propunerea este de stabilire a unei întrevederi cu operatorul de salubritate, fiind
stabilit un instrument clar de control credibil confirmat de ASA cu cantitatea de deşeuri
colectată și depozitată. Propune să se caute o modalitate de stingere a datoriei existente
între cele două părţi: primăria, S.C. G&E INVEST 2003 S.R.L.- operator de salubritate.

D-l secretar face precizarea că licitaţia în vederea stabilirii operatorului de salubritate
va fi organizată de către consiliul judeţean Arad.

D-l primar este de părere că se impune necesitatea existenţei unei marje de
siguranţă, astfel datoriile celor două părţi să fie cât de cât egale, se va proceda la
organizarea unei şedinţe cu operatorul de salubritate, la care ar fi bine să participe şi
consilierii.

D-l Lupşa Eugen este de părere că ar fi bine ca societatea să achite periodic o sumă
de aproximativ 10.000 lei la bugetul local, primăria a doua zi ar putea să vireze înapoi
sumele către societate, astfel urmând ca datoria acumulată să fie stinsă în aproximativ 5-6
luni.

D-na Mazuch Marinela sugerează, având în vedere cererea de alocare a sumei de
3000 lei pentru majorete pentru diferitele manifestări la care participă, statutul acestora fiind
neclar, ca pe viitor să fie constituite ca o secție din cadrul clubului sportiv, aceasta având
contabil, activitatea fiind transparentă, putând în acest fel să fie asigurate sumele necesare
la deplasări, transport, apă, alte cheltuieli, deoarece majoretele în prezent nu aparțin de
nimeni, nefiind constituite  sau organizate în vreun fel.

D-l primar este de părere că majoretele ar putea aparține de Casa de cultură,
contabilitatea fiind efectuată de primărie.

D-na Mazuch Marinela susține că trebuie analizat care este varianta oportună.
D-l secretar susține că în situația în care se dorește ca majoretele să aparțină de

clubul sportiv, este necesar să fie modificată organigrama clubului, înființată secția în cadrul
acestuia.

Nemaifiind  alte discuții, proiectul de hotărâre este supus la vot, cu propunerea de
modificare a d-nei Mazuch Marinela, fiind pronunțate 11 voturi DA, 2 abținere: Faur Maria,
Paliș Gligor, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității consilierilor
aflați în funcție (  8 voturi ).

Se trece la pct.5. Proiect de hotărâre privind convocarea adunării proprietarilor de
terenuri agricole din Nădlac în vederea reorganizării Comisiei locale pentru stabilirea
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Nădlac.

Se solicită avizul comisiilor de specialitate, acesta fiind favorabil din partea comisiilor
cărora a fost solicitat.
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D-l secretar solicită stabilirea datei și orei de convocare a ședinței, dacă consiliul este
de acord cu data de 10 august, orele 10,oo, totodată sugerând acestora în cazul în care au
cunoștințe care doresc să facă parte din această comisie, să se prezinte la lucrările ședinței.

Nemaifiind  alte discuții, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 11
voturi DA, 2 abținere: Faur Maria, Paliș Gligor, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre
fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție (  8 voturi ).

Se trece la pct.6. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru remedierea
deficiențelor la normele de apărare împotriva incendiilor constatate la nivelul unității
administrativ teritoriale a orașului Nădlac, în perioada semestrului I al anului 2012, și pentru
optimizarea capacității de apărare împotriva incendiilor.

D-l Lupșa Eugen constată că măsurile care se propun a fi remediate sunt aceleași de
câțiva ani, mai ales acele deficiențe care aparțin de primărie, casa de cultură, propune ca d-l
Roszkoș Ioan pentru o ședință viitoare să prezinte un buget estimativ, necesar pentru
remedierea deficiențelor, să se încerce cel puțin parțial ca acestea să fie remediate.

D-l Roszkoș Ioan susține că la fiecare fundamentare de buget au fost solicitate sumele
necesare remedierii deficiențelor constatate, însă nu s-au alocat sumele solicitate.

D-l Lupșa Eugen constată că aceste deficiențe sunt neremediate de ceva vreme, este
bine că nu au existat evenimente neprevăzute care să ne pună în pericol, însă în situația în
care se va întâmpla ceva, cineva va răspunde pentru neremedierea neregulilor constatate cu
ocazia diferitelor controale la obiectivele primăriei. În ce privește școala, sunt probleme
multe, mai ales la localul nr.2 care este proprietatea orașului, se impune ca și acestea să fie
remediate.

D-l primar susține că localul nr.2 urmează să fie reabilitat cu fonduri europene, astfel
cu această ocazie se pot remedia și neregulile constatate la normele privind apărarea
împotriva incendiilor.

D-l Roszkoș Ioan susține că există deficiențe și la sala de sport care este proprietatea
orașului, nefiind asigurate materiale și echipamente potrivit normelor, s-ar impune să fie
cuprinse în buget și sumele necesare din punct de vedere al apărării împotriva incendiilor,
urmează să fie efectuat un control la acest obiectiv, fiind notate neregulile constatate,
acestea nefiind cuprinse în anexa la prezentul proiect de hotărâre. Totodată, având în
vedere faptul că proiectul de hotărâre a fost elaborat anterior, data de remediere a
deficiențelor propusă în anexă este necesar să fie modificată, în proiect fiind trecută data de
27.07.2012.

D-l Lupșa Eugen propune ca termen de remediere a deficiențelor data de 30.10.2012.
Nemaifiind  alte discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz

favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 13 voturi DA
( unanimitate de voturi ), votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul
majorității consilierilor aflați în funcție (  8 voturi ).

Se trece la pct.7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenţiei de
colaborare cu Consiliul local al comunei Şeitin pentru limitarea propagării şi stingerii
incendilor, precum şi înlăturarea efectelor acestora.

D-l Roszkoș Ioan susține că una din deficiențele constatate de ISU Arad este
inexistența protocoalelor de colaborare cu localitățile învecinate, astfel că s-a procedat la
solicitarea prin adresă către consiliile locale învecinate, singura localitate care a răspuns până
în prezent este Șeitin, este un prim pas în vederea respecării legislației, localitatea nefiind
descoperită în situația în care vor exista două incendii în același timp, deoarece vom avea în
dotare două autospeciale. A fost în trecut o situație, când au existat două incendii în același
timp, una în localitatea Nădlac, una pe drumul Șeitinului, astfel că în situația în care vor mai
exista asemenea cazuri, localitatea nu va fi descoperită, urmând să colaboreze cu această
localitate; de exemplu, orașul Pecica a venit să ajute, fără să existe vreun protocol de
colaborare, atunci când a fost incendiu la CAP Mureșul.
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Nemaifiind  alte discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 13 voturi DA
( unanimitate de voturi ), votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul
majorității consilierilor aflați în funcție (  8 voturi ).

Se trece la pct.8. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de Analiză și
Acoperire a Riscurilor a Localității Nădlac.

D-l Luca Ioan susține că se propune actualizarea acestuia, deoarece au apărut
modificări în ceea ce privește recensământul populației din anul 2011, precum și ca urmare a
alegerilor locale din data de 10 iunie 2012, actualizarea efectuându-se ori de câte ori apar
modificări în ce privește datele tehnice, această modificare necomportând vreo cheltuială sau
sumă de la bugetul local.

Nemaifiind  alte discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 13 voturi DA
( unanimitate de voturi ), votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul
majorității consilierilor aflați în funcție (  8 voturi ).

Se trece la pct.9. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr.2 la
contractul de închiriere încheiat la data de 14.01.2004.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 13 voturi DA  ( unanimitate de
voturi ), votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul
consilierilor aflați în funcție (  10 voturi ).

Se trece la pct.10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în
suprafață de 918 mp, parcela cu nr. cad.13691/132, evidențiată în CF nr.2201 Nădlac, teren
situat în orașul Nădlac, județul Arad, d-nei Darvas Maria și Bartolomei Maria.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 13 voturi DA  ( unanimitate de
voturi ), votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul
consilierilor aflați în funcție (  10 voturi ).

Se trece la pct.11. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului la apă potabilă și a
tarifului la canalizare-epurare.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 13 voturi DA  ( unanimitate de
voturi ), votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității consilierilor
aflați în funcție (  8 voturi ).

Se trece la pct.12. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului CLN în
AGA S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. să aprobe participarea Companiei la majorarea
capitalului social societății Aqua Trans Mureș S.A.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 13 voturi DA  ( unanimitate de
voturi ), votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul
consilierilor aflați în funcție (  10 voturi ).

Se trece la pct.13. Proiect de hotărâre privind reprezentarea intereselor capitalului
orașului Nădlac la agenții economici la care CLN este acționar.

Președintele de ședință solicită să se facă propuneri pentru numirea membrilor.
D-l Paladie Răzvan propune pe d-l Bodnărescu Vasile.
D-l Șomrak Dușan propune pe d-l Ambruș Lubomir.
D-na Mazuch Marinela propune pe d-l Kiszel Dușan.
Nemaifiind alte propuneri, acestea sunt supuse la vot, astfel:
- Bodnărescu Vasile- 12 voturi DA, 1 abținere: Bodnărescu Vasile
- Ambruș Lubomir- 12 voturi DA, 1 abținere: Ambruș Lubomir
- Kiszel Dușan- 12 voturi DA, 1 abținere: Kiszel Dușan
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Nefiind alte discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, cu propunerile nominale mai sus aprobate, fiind
pronunțate 13 voturi DA ( unanimitate de voturi ), votul necesar adoptării proiectului de
hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție (  10 voturi ).

Se trece la pct.14. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafețe din parcela
nr. top. 13691/53, evidențiată în CF nr.303466 Nădlac ( Nr. CF vechi 2201 Nădlac ) în
folosință gratuită pe durata existenție locuinței proprietate personală, d-nei Rus Camelia-
Gabriela și d-lui Rus Adrian-Cătălin.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 13 voturi DA ( unanimitate de
voturi ), votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul
consilierilor aflați în funcție (  10 voturi ).

Se trece la pct.15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de
lucrări de interes local, care vor fi prestate de beneficiarii Legii nr.416/2001, privind venitum
minim garantat.

D-l Aldea Ioan precizează faptul că planul anual este în funcțiune, însă s-a considerat
oportun ca pentru lunile rămase până la finele anului să fie aprobat acest plan, de lucrări
răspunzînd subsemnatul, iar de evidența acestora d-l Farcaș Ștefan.

D-l Lupșa Eugen susține că în plan s-a cuprins curățarea canalului spre pescărie,
acesta nu este proprietatea orașului.

D-l Aldea Ioan completează că în discuție este vorba despre porțiunea spre barieră,
de la acostamentul drumului până la canal.

D-l Șomrak Dușan propune introducerea în planul de acțiuni: Curățarea terenurilor din
apropierea spațiilor unde vor fi depozitate resturile vegetale, precum și materialele rezultate
din demolări; această propunere fiind efectuată ca urmare a faptului că aceste deșeuri nu
vor mai putea fi transportate spre a fi depozitate la groapa de deșeuri de la Arad, zona unde
aceste deșeuri se vor depozita trebuind să fie curățată.

D-l Aldea Ioan face precizarea că groapa de deșeuri a orașului Nădlac este necesar să
fie acoperită cu pământ, termenul de închidere a lucrărilor la groapa de deșeuri fiind luna
octombrie 2012, pământul fiind luat în acest sens și de pe str. Pescăriei.

Nefiind alte discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, cu propunerea de completare a acestuia, fiind
pronunțate 12 voturi DA, 1 abținere: Faur Maria, votul necesar adoptării proiectului de
hotărâre fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție (  8 voturi ).

Se trece la pct.16. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui drept de
superficie, uz și servitute asupra terenului extrafunciar, nr.cad.1433, nr.cad.1411, aflat în
administrarea Consiliului local Nădlac.

D-l secretar face precizarea că aceste parcele urmează să fie expropriate.
Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,

proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 12 voturi DA, 1 abținere: Faur
Maria, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul
consilierilor aflați în funcție (  10 voturi ).

Se trece la pct.17. Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor HCL nr.
34/20.03.2012.

D-l secretar face precizarea că având în vedere faptul că contractul de închiriere
încheiat cu societatea a foswt încheiat în baza prevederilor legii gazelor care este în prezent
abrogată, contractul va fi modificat conform noilor reglementări, respectiv Legea
nr.193/2012, precizare care se propune a fi completată în proiectul de hotărâre.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 12 voturi DA, 1 abținere: Faur
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Maria, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul
consilierilor aflați în funcție (  10 voturi ).

Se trece la pct.18. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui drept de
superficie, uz și servitute asupra terenului înscris în CF 302580 Nădlac, proprietatea orașului
Nădlac.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 12 voturi DA, 1 abținere: Faur
Maria, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul
consilierilor aflați în funcție (  10 voturi ).

Se trece la pct.19. Prezentarea scrisorii de intenție a Blue Planet Holding AG,
înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.6722/11.07.2012.

D-l secretar face precizarea că această cerere nu mai este de actualitate deoarece
solicitantul a luat legătura cu proprietari privați în vederea cumpărării terenului.

Se trece la pct.20. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv şi
Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad,  la care
orașul Nădlac este membru asociat.

D-l secretar face precizarea că acest proiect de hotărâre a fost aprobat în cursul lunii
mai 2012, însă ca urmare a modificărilor intervenite în ce privește executivul în urma
alegerilor locale din 10 iunie 2012, este necesar modificarea componenței membrilor.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 12 voturi DA, 1 abținere: Faur
Maria, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul
consilierilor aflați în funcție (  10 voturi ).

Se trece la pct.21. Diverse.
D-l Bodnărescu Vasile ridică problema proprietarilor de ovine care încalcă proprietatea

persoanelor fizice sau juridice, distrugând recolta.
D-l primar susține că în cursul zilei de ieri, precum și astăzi orele 12,oo a avut loc la

sediul primăriei o ședință cu proprietarii de terenuri, urmând ca mâine să fie organizată o
ședință cu proprietarii de animale, în vederea medierii situației create, există în acest sens
adoptată hotărârea nr.148/2009 care se referă la organizarea pășunatului, proprietarii de
animale fiind obligați să declare convenția care o au încheiată cu propritarii de terenuri,
pășunatul fiind efectuat în anumite condiții, în caz de nerespectare, fiind aplicate sancțiuni.,
amenda fiind între 1500-2500 lei. Asociația Țăranul Nădlăcan se ocupă de verificarea acestor
aspecte, fiind organizate în acest sens comisii de pază. Proprietarii de animale nu produc
pagube proprietarilor de teren intenționat, cei care o fac sunt ciobanii, care au în grijă un
număr mare de animale.

D-l secretar este de părere că la ședința viitoare care va avea loc în luna august este
necesar ca organizarea pășunatului să fie actualizată conform normativelor actuale în
vigoare în domeniu.

D-na Mazuch Marinela sugerează ca după trecerea perioadei concediilor, să se caute o
soluție în vederea rezolvării creanțelor în ce privește campusul, datoriile către societatea care
a executat lucrările la acest obiectiv Szeviep fiind foarte mari, această societate se poate
îndrepta în vederea recuperării sumelor datorate împotriva orașului, se impune neapărat
scăparea de aceste datorii, guvernul este cel care a asigurat finanțarea acestui obiectiv, însă
doar pentru început, nu și pentru finalizare; ca o propunere, această datorie, se poate
transfera Ministerului Învățământului, sau orice altă soluție care se poate propune de către
persoane specializate, pentru moment această situație nu ne afectează în vreun fel, dar în
viitor poate deveni o problemă.

D-l primar solicită, având în vedere apropierea sărbătoririi Zilelor orașului Nădlac,
comisia de cultură să facă propuneri pentru organizarea și desfășurarea acestui eveniment,
aceasta în situația în care există propuneri în acest sens.
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D-l Șomrak Dușan prezintă consilierilor memoriul care se va depune către
Inspectoratul Județean al Poliției Arad, având ca scop îmbunătățirea siguranței publice în
domeniul circulației pe drumul E 68/DN 7, în intravilanul orașului Nădlac, propunerea fiind de
instalare în zona unităților de învățământ a mijloacelor de semnalizare rutieră, luarea de
măsuri privind controlul și limitarea vitezei cu care de deplasează vehiculele grele, solicitând
în vederea emiterii un aviz de principiu din partea consiliului.

Președintele de ședință supune la vot această propunere, care este aprobată cu 11
voturi DA, 2 abținere: Faur Maria, Lupșa Eugen, urmând ca în cel mai scurt timp acest
memoriu să fie transmis instituției abilitate.

D-l primar susține că ar fi oportun ca în acest sens, d-l viceprimar- inițiator al
proiectului, să pregătească spre aprobare și proiectul de hotărâre în vederea aprobării
consiliului, de asemenea face precizarea că orice consilier local poate fi inițiator al vreunui
proiect de hotărâre în cazul în care ideea acestuia este una constructivă.

Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, nefiind alte
discuții, d-l Bodnărescu Vasile-preşedinte de şedinţă declară închise lucrările şedinţei
ordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 31.07.2012.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare originale.

Presedinte de sedinta Secretar
Bodnărescu Vasile Constantin Alexandru Gros
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ROMÂNIA
____________________________________________________________________

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  Judeţul

Arad
e-mail : office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

H O T Ă R Â R E A Nr.107
din 21.08.2012

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al
orașului Nădlac pentru anul 2012

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit  în şedinţa ordinară din data
de 21.08.2012,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.7961/2012
- referatul compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei

nr.7918/2012
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.29/28.02.2012 privind aprobarea

bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac
pe anul 2012

- Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare

- prevederile Legii nr.293/2011 a bugetului de stat pe anul 2012
- prevederile art.36(2), lit.b, (4), lit.a din Legea nr.215/2001 privind

administraţia publică locală, 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 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Consiliului Local al orașului Nădlac pentru anul 2012, conform anexei nr.1 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea listei de investiţii pentru anul 2012, conform
anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.3. Prezenta hotărâre modifică și completează în mod corespunzător
anexele contrare prezentei adoptate anterior.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- compartimentului achizi
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi
Contencios

PREŞEDINTE DE CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
MAZUCH MARINELA LUMINI SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL LOCAL NĂDLAC
str.1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  Judeţul Arad

e-mail : office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

HOTĂRÂREA Nr.108
Din 21.08.2012

privind aprobarea execu bugetului local
aferente trimestrului II al anului 2012

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
21.08.2012,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.7917/2012
- referatul nr.7500/2012 al compartimentului de contabilitate-casierie din

cadrul primăriei
- prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală,

republicată,  cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu

modificările şi completările ulterioare
- prevederile Legii nr.293/2011 a bugetului de stat pe anul 2012
- 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 din Legea nr 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă execu bugetului local aferentă trimestrului II al anului
2012, conform  anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului contabilitate- casierie din cadrul primăriei
- cetăţenilor, prin afişare
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ–

Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
MAZUCH MARINELA LUMINI SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA
_____________________________________________________________________

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  Judeţul Arad

e-mail : office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

HOTĂRÂREA Nr.109
din 21.08.2012

privind aprobarea parcelării terenului în suprafaţă totală de 2901 mp, parcela nr.
cad.301725, evidenţiată în CF nr.301725 Nădlac

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
21.08.2012,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.7843/2012
- referatul arhitectului-șef din cadrul primăriei nr.7854/2012
- prevederile art.36(2), lit.”c”, (5) din Legea nr.215/2001 privind administraţia

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- extras CF nr.301725 Nădlac
- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia

mediului şi turism, administraţie publică locală;
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură,

juridică şi de disciplină;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă parcelarea terenului situat în oraşul Nădlac, str. N. Bălcescu, nr.74-
76, evidenţiat în CF nr.301725 Nădlac, parcela nr. cad.301725, în suprafaţă de 2901 mp, în
scopul delimitării a 2 parcele.

Art.2. După parcelare, vor rezulta următoarele parcele cu suprafeţele aferente,
conform schiţelor de parcelare şi amplasament şi delimitare, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre:

1. LOT 1, nr. cad.303033, situat în Nădlac, în suprafaţă de 770 mp, categoria
de folosinţă intravilan cu complex prestări servicii P+1 C1- teren
neîmprejmuit, proprietar Oraşul Nădlac asupra terenului, Cooperativa
Viitorul asupra construc

2. LOT 2, nr. cad.303034, situat în Nădlac, în suprafaţă de 2131 mp, categoria
de folosinţă intravilan cu centrala termică C1- teren împrejmuit par
gard de sârmă, proprietar Oraşul Nădlac

Art.3. Terenul evidenţiat în CF nr.301725, parcela cu nr. cad.301725 nu a făcut
obiectul cererilor depuse în baza legilor proprietăţii.

Art.4. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primăria oraşului Nădlac şi
se va depune la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Biroul de Carte Funciară Arad în
vederea înscrierii în Cartea Funciară a oraşului Nădlac.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:
 Primarului oraşului Nădlac,
 Cetăţenilor, prin afişare
 Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
 Compartimentului urbanism din cadrul primăriei
 Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Biroul de Carte Funciară Arad
 Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
MAZUCH MARINELA LUMINI SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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JURIDIC. 2012 1

ROMÂNIA
Judeţul Arad

____________________________________________________________________
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300
e-mail : office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

HOTĂRÂREA Nr.
din 21.08.2012

privind însușirea propunerilor de PUG și RLU de către Consiliul Local Nădlac

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
21.08.2012,

Având în vedere:
 expunerea de motive a primarului orașului Nădlac nr.7916/2012
 referatul arhitectului șef din cadrul primăriei nr.7853/2012
 raport privind informare, consultarea publicului pentru revizuire PUG

șu RLU nr.7898/2012
 proces verbal de afișare nr.6027/14.06.2012
 proces verbal de afișare nr.6428/28.06.2012
 proces verbal nr.6088/18.06.2012
 proces verbal nr.7019/20.07.2012
 prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în

administraţia publică
 anunţul propriu-zis din publicaţia „Glasul Aradului” din data de

14.06.2012, 28.06.2012
 prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și

urbanismului, cu modificările și completările ulterioare
 prevederile Ordinului MLPAT nr.13N/1999 privind metodologia de

elaborare
 Ordinul MLPAT nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de

informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau
revizuirea Proiectelor de Amenajare a Teritoriului și Urbanism

 prevederile art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.c din Legea nr.215/2001 a
administra
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 comisiei pentru activităţi social-culturale,
culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială,
protecţie copii, tineret şi sport;

În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
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Art.1. Se însușesc propunerile de PUG și RLU al Orașului Nădlac, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului urbanism din cadrul primăriei
- compartimentului rela
- arhitectului-șef din cadrul primăriei
- Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ, Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
MAZUCH MARINELA LUMINI SECRETAR

ALEXANDRU GROS



14.05.2015 1

ROMÂNIA
____________________________________________________________________

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  Judeţul Arad

e-mail : office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

HOTĂRÂREA Nr.111
Din 21.08.2012

privind aprobarea vânzării terenului, în suprafaţă de 1192 mp, parcela cu nr.
cad. 302193, evidenţiată în CF nr. 302193 Nădlac, d-nei Nagy-Gyuris

Elisabeta, cu domiciliul în oraşul Nădlac, str. Dr. Martin Luther nr. 26, jud. Arad

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
21.08.2012,

Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.7844/2012
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din

cadrul primăriei nr.7830/2012
- cererea d-nei Nagy-Gyuris Elisabeta, înregistrată la primăria oraşului

Nădlac sub nr.7615/08.08.2012
- contractul de vânzare-cumpărare din 06.09.1964
- certificatul de moştenitor nr.165 din 05.08.2006
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.67/03.05.2007 privind

aprobarea preţului şi a regulamentului de vânzare a terenurilor din
intravilanul localităţii Nădlac, aferente construcţiilor proprietatea
privată a persoanelor fizice titulare a dreptului de preempţiune,
conform legii;

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.147/19.09.2007 privind
modificarea regulamentului de vânzare a terenurilor din intravilanul
localităţii Nădlac, aferente construcţiilor proprietatea privată a
persoanelor fizice titulare a dreptului de preempţiune, conform legii

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.125/21.09.2010 privind aprobarea
parcelării  imobilului situat în intravilanul oraşului Nădlac,  evidenţiat în
CF nr. 301718 Nădlac, parcela nr. cad. 301718, în suprafaţă de
160.778 mp

- prevederile art. 36 (2), lit. ”c” (5), lit.”b”, art. 123 (3) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare

- Extras CF nr. 302193 Nădlac
- planul de încadrare în zonă
- adeverinţa nr. 7614/08.08.2012, emisă de către compartimentul

urbanism, care face dovada utilizării efective a terenului solicitat cu
destinaţia de curţi – construcţii

- certificatul fiscal eliberat de către compartimentul impozite şi taxe nr.
7592/08.08.2012, din care rezultă achitarea impozitelor şi taxelor
locale

- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare,
agricultură, juridică şi de disciplină
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- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,
protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală

În temeiul art. 45 (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă vânzarea terenului intravilan în suprafaţă 1192 mp, parcela
cu nr. cad. 302193, evidenţiată în CF nr. 302193 Nădlac, situată în oraşul Nădlac,
judeţul Arad, d-nei Nagy-Gyuris Elisabeta, legitimată cu C.I. seria AR nr. 257136,
eliberată de Poliţia oraşului Nădlac la data de 13.05.2005, CNP 2570310024482, cu
domiciliul în oraşul Nădlac, str. Dr. Martin Luther nr. 26, jud. Arad.

Art.2. Preţul de vânzare a terenului menţionat la art. 1 este de 1 leu/mp,
conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.67/2007.

Art.3. Pentru semnarea contractului de vânzare –cumpărare în forma autentică,
se desemnează :

- CICEAC VASILE – primar
- GROS ALEXANDRU – secretar

care pot exercita acest mandat şi distinct, independent  câte unul.
Art.4. Terenul menţionat în cuprinsul art. 1- parcela cu nr. cad. 302193

evidenţiată în CF nr. 302193 Nădlac, în suprafaţă de 1192 mp, situat în oraşul
Nădlac, jud. Arad, nu a făcut obiectul prevederilor legilor proprietăţii.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică :
 primarului oraşului Nădlac
 compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei
 d-nei Nagy-Gyuris Elisabeta, cu domiciliul în oraşul Nădlac, str. Dr.

Martin Luther nr. 26, jud. Arad
 Instituţiei Prefectului - judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi
Contencios

PREŞEDINTE DE CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
MAZUCH MARINELA LUMINI SECRETAR

ALEXANDRU GROS



JURIDIC 22.08.2012

ROMÂNIA
_____________________________________________________________________

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  Judeţul Arad

e-mail : office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

HOTĂRÂREA Nr.112
din 21.08.2012

privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a
Oraşului Nădlac a terenului în suprafaţă de 781 mp, din parcela nr. top. 3427,

evidenţiată în CF nr. 304500 Nădlac ( Nr. CF vechi 550  Nădlac )

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
21.08.2012,

Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.7923/2012
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr. 7834/2012
- prevederile art.36 alin. 1 din Legea nr.18/1991 a fondului funciar,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile art. 36(2), lit. c, din Legea nr.215/2001 privind administraţia

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Extras CF nr. 550 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
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Se aprobă trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea privată
a Oraşului Nădlac a suprafeţei de 781 mp, cota de 781/878, din parcela cu nr. top.
3427, evidenţiată în CF nr.304500 Nădlac ( Nr. CF vechi 550 Nădlac ).

Art. 2. Se acordă aviz de principiu pentru demararea procedurii de parcelare a
terenului în suprafaţă de 781 mp, cota de 781/878 din parcela cu nr. top. 3427,
evidenţiată în CF nr.304500 Nădlac ( Nr. CF vechi 550 Nădlac ), în vederea delimitării a
două parcele.

Art. 3. Terenul menţionat la art. 1 este situat în intravilanul localităţii Nădlac şi nu
a făcut obiectul cererilor depuse în baza prevederilor legilor proprietăţii.

Art. 4. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primăria oraşului
Nădlac şi se va depune la Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară Arad, în vederea
înscrierii în Cartea Funciară a oraşului Nădlac.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică :
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad, Biroul Carte Funciară
- Instituţiei Prefectului - judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE Ă CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
MAZUCH MARINELA LUMINI SECRETAR

ALEXANDRU GROS



JURIDIC 22.08.2012



ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
str.1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  Judeţul Arad

e-mail : office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

HOTĂRÂREA nr.113
din 21.08.2012

privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în
soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru

tineri, destinate închirierii, în oraşul Nădlac

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
21.08.2012,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.8036/20.08.2012
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr. 962/17.08.2012
- Prevederile Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru

Locuinţe – republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.

152/1998, aprobate prin H.G. nr. 962/2001 cu modificările si completările
ulterioare

- Contractul înregistrat la Agenţia Naţională pentru Locuinţe Bucureşti sub nr.
10067 din 23.04.2009, iar la Consiliul Local al oraşului Nădlac sub nr.
6710/21.04.2009

- Hotărârea Consiliului local Nădlac nr.46 din 10.04.2012 privind propunerile
criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de
locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii

- Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 35886/I.M. din
30.05.2012, înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr. 5879/12.06.2012

- Procesul-Verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, înregistrat la Agenţia
Naţională pentru Locuinţe sub nr. 8310/28.06.2012, iar la primăria oraşului
Nădlac sub nr. 6338/27.06.2012

- Prevederile art. 36 alin. 6 lit. a pct. 17 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, 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

În temeiul art. 45(3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Se aprobă criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea
cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în
oraşul Nădlac, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Regulamentul privind cadrul, modalitatea şi criteriile de analiză şi
soluţionare a cererilor de atribuire a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii,
administrarea, exploatarea şi închirierea acestora, precum şi cele 11 anexe care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul oraşului Nădlac prin Comisia socială şi Compartimentul
Administrarea Patrimoniului Local vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac



- Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- Ministerului Dezvoltării, Regionale şi Turismului
- Instituţiei Prefectului - judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
MAZUCH MARINELA LUMINI SECRETAR

ALEXANDRU GROS



Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.113/21.08.2012

C R I T E R I I
pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în

repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în oraşul Nădlac

Avizate de M.D.R.T. –

Direcţia Generală pentru

Dezvoltarea în Construcţii

Nr. /DGDC/

( Conform H.G. nr. 592/ 2006)

(A) Criterii de acces la locuinţă :

1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii,
trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, şi să poată
primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 12 luni de la împlinirea acestei vârste.

Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.

2. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii
şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – trebuie să nu deţină şi să nu fi
deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu
chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în
care îşi desfăşoară activitatea, atât în oraşul Nădlac cât şi, după caz, în localitatea din
afara oraşului Nădlac, unde îşi desfăşoară activitatea titularul cererii de locuinţă.

3. Titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în oraşul Nădlac sau în
orice localitate din judeţul Arad.

4. Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare
atât locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce urmează a fi finalizate în
cadrul unor obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul de construcţii de
locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.

(B) Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:

1. Situaţia locativă actuală
1.1. Chiriaş în spaţiu din fond locativ privat 10 puncte
1.2. Tolerat în spaţiu 7 puncte
1.3. Suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie, tolerat în spaţiu): -
m2/locatar -
a) mai mare de 15 m2 şi până la 18 m2 inclusiv 5 puncte
b) mai mare de 12 m2 şi până la 15 m2 inclusiv 7 puncte
c) 8 m2 şi până la 12 m2 inclusiv 9 puncte
d) mai mică de 8 m2 10 puncte



2. Starea civilă actuală
2.1. Starea civilă:
a) căsătorit 10 puncte
b) necăsătorit 8 puncte
2.2. Nr. de persoane în întreţinere:
a) Copii
- 1 copil 2 puncte
- 2 copii 3 puncte
- 3 copii 4 puncte
- 4 copii 5 puncte
> 4 copii 5 puncte + 1

punct pentru
fiecare copil

b) alte persoane, indiferent de numărul acestora 2 puncte

3. Starea de sănătate actuală
Boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în
întreţinere necesită, potrivit legii, însoţitor sau o cameră în plus

2 puncte

4. Vechimea cererii solicitantului
4.1. până la 1 an 1 punct
4.2. între 1 şi 2 ani 3 puncte
4.3. între 2 şi 3 ani 6 puncte
4.4. între 3 şi 4 ani 9 puncte
4.5. pentru fiecare an peste 4 ani 4 puncte

5. Nivelul de studii şi/sau pregătire profesională
5.1. fără studii şi fără pregătire profesională 5 puncte
5.2. cu şcoală generală, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare
la locul de muncă

8 puncte

5.3. cu studii medii, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la
locul de muncă

10 puncte

5.4. cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale de
specialitate şi/sau prin studii superioare de scurtă durată

13 puncte

5.5. cu studii superioare 15 puncte

6. Situaţii locative sau sociale deosebite
6.1. tineri proveniţi din case de ocrotire socială şi care au împlinit 18 ani 15 puncte
6.2. tineri care au adoptat sau adoptă copii 10 puncte
6.3. tineri evacuaţi din case naţionalizate 5 puncte



R E G U L A M E N T

privind cadrul, modalitatea şi criteriile de analiză şi soluţionare a cererilor
de atribuire a locuinţelor pentru tineri, construite prin A.N.L. în oraşul Nădlac

Administrarea, exploatarea şi închirierea acestora

Cap. 1. G E N E R AL I T ĂŢ I

Art. 1 Obiectul prezentului regulament îl constituie reglementarea cadrului general
privind aplicarea la specificul administraţiei locale a oraşului Nădlac a modalităţilor şi
criteriilor de analiză şi soluţionare a cererilor de atribuire a locuinţelor pentru tineri,
construite prin A.N.L., administrarea, exploatarea şi închirierea acestora.
Art. 2 La elaborarea prezentului regulament au fost avute în vedere şi respectate
următoarele acte normative:
- Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu

modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului României nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice

pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 114/1996 – a locuinţei, republicată cu modificările si completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului României nr. 1275/2000 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a Legii locuinţei nr. 114/1996;
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi

stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe.
Art. 3 Principiile care stau la baza prezentului regulament sunt:
a) principiul obiectivului major – realizarea locuinţelor pentru tineri în vederea închirierii,
constituie un obiectiv major de interes naţional şi local al administraţiei centrale -
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi al administraţiei publice locale;
b) principiul accesului liber al tinerilor în vârstă de 18-35 ani la locuinţele construite prin
A.N.L.;
c) principiul transparenţei – locuinţele pentru tineri construite prin A.N.L. se repartizează
şi se închiriază pe baza listei de prioritate şi listei de repartizare a locuinţei la baza
întocmirii cărora stau criteriile cadru ( criteriile de acces la locuinţă şi criteriile de
ierarhizare stabilite prin punctaj) aprobate de Consiliul Local al oraşului Nădlac în
condiţiile legii, afişate la sediul Primăriei.
Art. 4 În prezentului regulament se definesc următorii termeni:
- A.N.L. – Agenţia Naţională pentru locuinţe – instituţie de interes public din structura
Ministerului Dezvoltării şi Turismului cu personalitate juridică de coordonare a unor
resurse de finanţare în domeniul construcţiei de locuinţe.
- Tineri – persoane majore în vârstă de până la 35 ani la data depunerii cererii pentru
repartizarea unei locuinţe construite prin programele A.N.L. destinate închirierii, si care
pot primi repartiţii în cel mult 12 luni de la împlinirea acestei vârste.
- Locuinţă – construcţie alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu
dependinţele, dotările si utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei
persoane sau familii.
- Familie – prin familie se înţelege soţul, soţia, copiii, părinţii soţilor, precum si ginerii,
nurorile si copiii acestora, dacă locuiesc şi gospodăresc împreună.
- Comisia socială de analiză– comisie numită prin Dispoziţia primarului, formată din
funcţionari şi specialişti din compartimentele cu atribuţiuni în domeniile administrativ,
social şi juridic precum şi consilieri locali, care analizează solicitările de locuinţe, acordă
punctajul potrivit criteriilor de ierarhizare şi întocmeşte listele de priorităţi şi de atribuire
a locuinţelor disponibile pentru închiriere.
- Criterii – cadru – norme stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 592 din 10.05.2006
pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în
repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii. Acestea cuprind:



A. Criterii de acces la locuinţă
B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj.
- Lista solicitanţilor care au acces la locuinţă – reprezintă lista întocmită de comisia
socială de analiză în urma stabilirii dosarelor ai căror titulari de cereri se încadrează în
prevederile punctului A ( Criterii de acces la locuinţă) din Hotărârea de Guvern nr. 592
din 10.05.2006.
- Lista solicitanţilor care nu au acces la locuinţă – reprezintă lista întocmită de comisia
socială de analiză în urma studierii dosarelor, ai căror titulari de cereri nu se încadrează
în prevederile punctului A “ Criterii de acces la locuinţă” din Hotărârea de Guvern nr. 592
din 10.05.2006.
- Lista de prioritate – reprezintă lista întocmită de comisia socială de analiză în urma
acordării punctajului pe baza prevederilor punctului B ( Criterii de ierarhizare stabilite
prin punctaj) din Hotărârea de Guvern nr. 592 din 10.05.2006 în ordine descrescătoare
a punctajului obţinut de către cei aflaţi pe lista solicitanţilor care au acces la locuinţă.
- Lista de repartizare a locuinţelor – reprezintă lista întocmită prin preluarea solicitanţilor
înscrişi în lista de prioritate în limita numărului de unităţi locative disponibile pentru
repartizare, pe număr de camere şi în funcţie de solicitarea acestora prin cerere.
- Contract de închiriere – actul juridic prin care se stabilesc drepturile si obligaţiile
părţilor privind închirierea, exploatarea, întreţinerea si administrarea locuinţei.

Cap. II . CONSTITUIREA ŞI ADMINISTRAREA FONDULUI DE LOCUINŢE PENTRU
TINERI, CONSTRUITE PRIN A.N.L. DESTINATE ÎNCHIRIERII

Art. 5 Fondul locativ de locuinţe construite prin A.N.L. se constituie din locuinţele
realizate anterior şi cele nou construite în condiţiile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în
administrarea Consiliului Local Nădlac
Art. 6 Dezvoltarea construcţiilor de locuinţe prin A.N.L. se face pe terenurile aflate în
proprietatea publică ori privată a statului sau a administraţiei locale, viabilizate sau în
curs de viabilizare corelată cu termenele de recepţie si punere în funcţiune a locuinţelor,
utilităţile si dotările tehnico – utilitare se realizează prin obiective de investiţii promovate
de către Consiliul Local potrivit legii şi în corelare cu programele de construcţii de
locuinţe.
Art. 7 Stabilirea şi /sau clarificarea regimului juridic al terenurilor se realizează în baza
planurilor urbanistice şi a studiilor de fezabilitate aprobate odată cu promovarea
programelor de dezvoltare a construcţiilor de locuinţe prin programele privind
construirea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.
Art. 8 Locuinţele pentru tineri, destinate închirierii realizate în condiţiile Legii nr.
152/1998 fac obiectul proprietăţii private a statului şi sunt administrate de Consiliul
Local al oraşului Nădlac.
Art. 9 Evidenţa, inventarului şi urmărirea modului de folosinţă a unităţilor locative
construite prin A.N.L. se realizează de către biroul Administrarea Patrimoniului Local din
cadrul primăriei.
Art. 10 Urmărirea comportării în timp a construcţiilor, evidenţa eventualelor intervenţii
la ele sau părţi din acestea se va face de către biroul urbanism si amenajarea teritoriului
din cadrul primăriei.

CAP. III ANALIZA SOLICITĂRILOR ŞI ATRIBUIREA LOCUINŢELOR

Art. 11 Solicitarea de locuinţă pentru tineri, destinată închirierii, construită prin A.N.L.,
se ia în evidenţă pe bază de cere tip – model anexa nr. 1 formulată de titularul cererii de
locuinţă numai individual si în nume propriu, care trebuie să fie major, în vârstă de până
la 35 de ani la data depunerii cererii şi îşi desfăşoară activitatea profesională în raza
administrativ – teritorială a oraşului Nădlac, sau în orice localitate din judeţul Arad, cu
contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Cererea se depune la compartimentul



“Registratură” din cadrul primăriei, iar centralizarea şi evidenţa cererilor se va asigura de
către compartimentul “Administrarea Patrimoniului Local”.
Art. 12 Anual se vor stabili prin Hotărârea Consiliului Local, structura pe specialităţi a
COMISIEI SOCIALE DE ANALIZĂ A SOLICITĂRILOR ŞI GRAFICUL – CALENDAR DE LUCRU
al acesteia, în care se va menţiona în mod distinct şi imperativ termenul limită până la
care se depun dosarele de către solicitanţii titulari de cerere. Componenţa nominală a
comisiei se va stabili prin Dispoziţia primarului, comisia fiind un colectiv operativ aflat la
dispoziţia acestuia.
Art. 13 După stabilirea graficului – calendar de lucru, fiecare solicitant va fi încunoştinţat
despre perioada de depunere sau după caz de actualizare a dosarului. Înştiinţarea se
face de către angajaţii compartimentului Administrarea Patrimoniului Local. Cererile
depuse şi înregistrate după data limită de depunere a dosarelor se vor ţine în evidenţă
separată şi se vor analiza în perioada de finalizare a următoarei tranşe de locuinţe
A.N.L., când se va întocmi o nouă listă de prioritate în noua ordine rezultată din analiza
dosarelor.
Art. 14 Dosarul solicitantului va cuprinde documentele prevăzute în anexa nr. 2 la
prezentul regulament şi se va depune la compartimentul Administrarea Patrimoniului
Local. Se vor prezenta copii după actele originale care vor fi vizate pentru conformitate
de către funcţionarul care preia dosarul, prin aplicarea ştampilei “ CONFORM CU
ORIGINALUL”.
Art. 15 După data limită de depunere a dosarelor de către solicitanţii de locuinţe,
comisia socială de analiză va proceda la studierea acestora pe baza “ CRITERIILOR
pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în
repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii” .
Art. 16 Dosarele care se încadrează în prevederile punctului A “ Criterii de acces la
locuinţă”  se vor înscrie pe “ LISTA SOLICITANŢILOR CARE AU ACCES LA LOCUINŢĂ”–
model anexa nr. 3 –
Art. 17 Dosarele care nu se încadrează în prevederile punctului A “ Criterii de acces la
locuinţă” din anexa 3, se vor înscrie pe “ LISTA SOLICITANŢILOR CARE NU AU ACCES LA
LOCUINŢĂ”- model anexa nr. 4 – evidenţiindu-se în mod distinct motivul pentru care nu
au acces.
Art. 18 Comisia de analiză, prezintă Consiliului local listele prevăzute la art. 16 şi 17, iar
pentru “Lista solicitanţilor care au acces la locuinţă” se fac şi propuneri privind ordinea şi
modul de soluţionare a cererilor luându-se în considerare folosirea spaţiului locativ
existent, precum şi cel nou construit. Listele prevăzute la art. 16 şi 17 vor fi date
publicităţii prin afişarea la un loc accesibil publicului.
Art. 19 Pentru fiecare solicitant aflat pe “ Lista solicitanţilor care au acces la locuinţă” se
va întocmi, de către inspectorul de specialitate din cadrul compartimentului
Administrarea Patrimoniului Local, “FIŞA SOLICITANTULUI DE LOCUINŢĂ A.N.L.” – model
anexa nr. 5.
Art. 20 Pentru fiecare solicitant pentru care s-a întocmit “Fişa solicitantului de locuinţă
A.N.L.”, funcţionarii desemnaţi prin Dispoziţia primarului, vor efectua ancheta socială şi
vor întocmi “ FIŞA DE ANCHETĂ SOCIALĂ” – model anexa nr. 6.
Art. 21 Pe baza datelor din “ Fişa solicitantului de locuinţă A.N.L. ( anexa nr. 5); “Fişa de
anchetă socială” ( anexa nr. 6) şi documentele aflate la dosar, Comisia socială de analiză
va verifica fiecare solicitare în parte şi va acorda punctajul pe baza “criteriilor de
ierarhizare stabilite prin punctaj” punctul B din Criterii, întocmindu-se “ FIŞA DE CALCUL
AL PUNCTAJULUI” model anexa nr. 7 –
Art. 22 Fişele prevăzute la art. 19, 20 şi 21, respectiv “Fişa solicitantului de locuinţă”,
„Fişa de anchetă socială” şi “ Fişa de calcul al punctajului” se vor ataşa la dosarul
solicitantului făcând parte integrantă din acesta.
Art. 23 În urma acordării punctajului şi pe baza studiului documentaţiei din dosare,
comisia socială de analiză întocmeşte “LISTA DE PRIORITATE PENTRU ACORDAREA
LOCUINŢEI A.N.L. “ – model anexa nr. 8 –
Solicitanţii se trec pe lista de prioritate în ordinea descrescătoare a punctajului cumulat
obţinut, iar la puncte egale departajarea se face în funcţie de situaţia locativă având
prioritate, numai în acest caz, solicitanţii a căror situaţie locativă este, sau poate deveni,



în mod iminent gravă. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate
face în funcţie de vechimea cererii solicitantului luând în consideraţie data efectivă a
înregistrării cererii (zi/lună/an), având în acest caz, prioritate solicitantul a cărui cerere
are vechimea cea mai mare. În cazul în care departajarea nu se poate efectua nici in
baza acestor criterii, au prioritate solicitanţii care au punctajul cel mai mare acordat pe
baza criteriilor cu caracter de protecţie socială ( stare civilă + stare de sănătate la data
analizării dosarului).
Art. 24 Lista de prioritate se stabileşte anual, şi la darea în folosinţă a unor noi unităţi
locative iar solicitanţii care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinţe în limita
fondului disponibil din tranşa de unităţi locative date în folosinţă sau din cele devenite
disponibile în anul respectiv, pot primi repartiţii în anii următori, în limita fondului
disponibil în fiecare an şi în noua ordine de prioritate stabilită, după analizarea dosarelor
nou depuse în perioada pentru care se întocmeşte noua listă.
Art. 25 “Lista de priorităţi” se va întocmi în mod unitar în ordinea descrescătoare a
punctajului. Repartizarea locuinţelor se va face pe baza “Listei de repartizare” ţinându-se
cont de punctajul din lista de priorităţi în ordinea descrescătoare a numărului de camere
şi în funcţie de opţiunea solicitantului privind numărul de camere, evitându-se
repartizarea unor spaţii excedentare, având prioritate în repartizarea locuinţelor de la
parter persoanele cu handicap (dacă acestea sunt consemnate în lista de repartizare).”
Art. 26 Lista de priorităţi întocmită potrivit prevederilor art. 23, 24, 25 se supune
aprobării Consiliului Local, după care se dă publicităţii prin afişare la un loc accesibil
publicului.
Art. 27 Lista se va menţine neschimbată până la darea în folosinţă a următoarei tranşe
de locuinţe A.N.L. sau pe durată de un an de zile de la data aprobării de către Consiliul
Local, în cazul că nu se mai construiesc alte locuinţe, dar pot deveni disponibile unele din
fondul locativ existent, după care se va reface în noua ordine pe baza analizării
solicitărilor depuse după termenul limită de depunere a dosarelor prevăzută la art. 12.

CAP. IV. REPARTIZAREA LOCUINŢELOR

Art. 28 Data la care se poate efectua repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate
închirierii, este condiţionată de data preluării obiectivului de investiţii de către Consiliului
Local al oraşului Nădlac şi este stabilită prin protocolul încheiat cu A.N.L. Locuinţele
devenite disponibile pe parcurs se vor repartiza cu respectarea prevederilor prezentului
regulament.
Art. 29 “ LISTA DE REPARTIZARE A LOCUINŢELOR” – model anexa nr. 9 – se întocmeşte
prin preluarea solicitanţilor înscrişi în lista de prioritate stabilită potrivit art. 23 rămasă
definitivă după soluţionarea eventualelor contestaţii, în limita numărului de unităţi
locative disponibile pentru închiriere. Lista de repartizare se întocmeşte separat pe nr. de
camere solicitat prin cerere şi în limita unităţilor locative disponibile pe nr. de camere, în
ordinea descrescătoare a punctajului cumulat obţinut şi a poziţiei din lista de prioritate.
Lista de repartizare va fi dată publicităţii prin afişare la un loc accesibil publicului,
aceasta fiind definitivă şi dând dreptul solicitantului să-i fie atribuită o locuinţă A.N.L.
Art. 30 La data repartizării locuinţelor solicitanţii acestora au obligaţia să reconfirme
îndeplinirea criteriilor de acces la locuinţele pentru tineri destinate închirierii – prin
înscrierea pe cererea de solicitare a formulei “ reconfirm ( nu reconfirm) îndeplinirea
criteriilor de acces la locuinţă rezultate din documentele aflate la dosar”, data şi
semnătura.
Art. 31 Repartizarea efectivă a locuinţei către solicitant se va face prin convocarea
tuturor beneficiarilor în şedinţă publică deschisă şi punerea la dispoziţie a schiţei de
amplasare a unităţilor locative pe baza căreia vor opta în ordinea descrescătoare a
punctajului şi numărului de camere solicitat pentru individualizarea locuinţei
( imobil; scară; etaj; apartament) pentru care va primi formularul de REPARTIŢIE –
model anexa nr. 11, în baza căruia se va încheia contractul de închiriere.

CAP. V CONTESTAŢII ŞI MOD DE SOLUŢIONARE



Art. 32 Contestaţiile cu privire la acordarea priorităţilor se vor adresa primarului, în
termen de 7 zile de la afişarea listelor prevăzute la art. 16, 17, 23 şi 29.
Art. 33 Primarul va asigura soluţionarea contestaţiilor în termen de 15 zile de la primire
în condiţiile legii.

CAP. VI ÎNCHIRIEREA LOCUINŢELOR CONSTRUITE PRIN A.N.L.

Art. 34 În termen de cel mult 15 zile de la primirea repartiţiei, beneficiarii de locuinţe
vor depune la compartimentul Administrarea Patrimoniului Local din cadrul Primăriei
documentaţia necesară încheierii contractului de închiriere.

Art. 35 Contractul de închiriere, reprezintă acordul dintre proprietar ( Consiliul Local) şi
chiriaş beneficiarul repartiţiei de locuinţă A.N.L.) consemnat în formă scrisă, ca act cu
putere juridică. La baza încheierii contractului vor sta prevederile din Legea locuinţei nr.
114/1996 cu completările şi modificările ulterioare precum si Legea nr. 241/2001 pentru
aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40 /1999 privind protecţia chiriaşilor
şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, prevederi ce vor fi cuprinse în
clauzele contractuale.
Art. 36 Contractul de închiriere se încheie pe o perioadă de 5 ani de la data repartizării
locuinţei. După expirarea acestei perioade contractuale, prelungirea contractului de
închiriere se face pe o perioadă de 1 an în următoarele condiţii:
a) prin păstrarea condiţiilor contractuale iniţiale referitoare la cuantumul chiriei, pentru
titularii de contract care nu au împlinit vârsta de 35 ani;
b) prin recalcularea chiriei pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de
ani.
Art. 37 Titularul de contract al unei locuinţe A.N.L. nu poate prelua în spaţiu sub nici un
motiv alte persoane decât cele definite ca familie ( soţul, soţia, copiii, părinţii soţilor,
precum şi ginerii, nurorile şi copiii acestora dacă locuiesc şi gospodăresc împreună). În
caz contrar se consideră că nu are trebuinţă de spaţiul locativ respectiv şi se redistribuie
locuinţa prin rezilierea contractului de închiriere din iniţiativa unilaterală a proprietarului
(Consiliul Local) în urma unui preaviz de 30 de zile.
Art. 38 Contractul de închiriere va fi reziliat pe durata derulării, din iniţiativa unilaterală
a proprietarului ( Consiliul Local) în urma unui preaviz de 30 de zile în următoarele
situaţii:
- titularul de contract şi/sau alt membru al familiei dobândeşte în proprietate un spaţiu
locativ în oraşul Nădlac;
- titularul de contract si soţia/soţul acestuia desfăşoară activitatea profesională în altă
localitate decât în judeţul Arad;
Art. 39 Chiriaşii unei locuinţe din fondul locativ construit prin A.N.L. nu pot beneficia de
atribuirea altei locuinţe din fondul locativ respectiv. Titularii de contracte de închiriere pot
face între ei schimb de locuinţe, în cazuri temeinic justificate cu avizul autorităţii care a
aprobat repartizarea şi închirierea – respectiv Consiliul Local.
Art. 40 Chiriaşii imobilelor construite prin A.N.L. şi administrate de Consiliul Local, se
pot asocia în scopul reprezentării intereselor lor în raporturile cu proprietarul precum si
cu alte persoane juridice sau persoane fizice, ori pot mandata un reprezentant
recunoscut şi împuternicit de către proprietarul imobilului (primăria oraşului Nădlac).

Anexele 1- 11 fac parte integrantă din prezentul regulament.



Anexa nr. 1

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnat-ul/a _____________________________________ născut(ă) la data de

______________, în localitatea______________, judeţul_______ cu domiciliul în

localitatea_____________, str.____________________nr.______bl.___, sc.___,

ap.____, şi cu reşedinţa în oraşul Nădlac, str._____________, nr.____, bl.____,

sc.____, ap.____, din anul______, salariat (ă) la ___________________cu un

salariu de _______lei, solicit o locuinţă A.N.L.

Îmi întemeiez prezenta cerere având la bază următoarele :

- sunt căsătorit (ă) cu__________________________________ având domiciliul în

localitatea________________, str. ________________nr.____, bl.____,sc.____,

ap.____, salariat (ă) la____________________________cu un salariu

de__________lei.

- Din căsătorie au rezultat_____copii, după cum urmează:

______________________născut la data de_______________________________

______________________născut la data de_______________________________

______________________născut la data de_______________________________

______________________născut la data de_______________________________

- declar pe propria răspundere că nu am deţinut şi nu deţinem locuinţă proprietate
personală sau din fondul de stat, pe care am înstrăinat-o din anul 1990 şi până în
prezent.

- Am vârsta sub 35 ani
- (Nu) Lucrez în localitatea Nădlac cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată

pe care îl anexez la prezenta cerere.

Nădlac
__________ Semnătura



ORAŞUL NĂDLAC Anexa nr. 2

D O C U M E N T E L E
ce se depun la dosarul de solicitare a locuinţei destinate închirierii pentru tineri,

construite prin A.N.L.

1. cerere tip model anexa nr. 1 – în care se va consemna numărul de camere solicitat;
cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu;
2. copie după certificatul de naştere a solicitantului şi membrilor de familie şi /sau altor
persoane aflate în întreţinere;
3. - copie după actul de identitate a solicitantului şi membrilor de familie şi /sau altor
persoane aflate în întreţinere;

- solicitanţii care îşi desfăşoară activitatea în afara oraşului Nădlac trebuie să facă
dovada că au domiciliul stabil de cel puţin un an în Nădlac;
4. copie după certificatul de căsătorie;
5. sentinţa de divorţ definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul);
6. documente din care să rezulte luarea în întreţinere a altor persoane (dacă este cazul);
7. declaraţie notarială din care să rezulte că titularul cererii de locuinţă şi membrii
familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – nu
deţin şi nu au deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau nu sunt beneficiarii unei alte
locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrative-teritoriale sau
a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, atât în oraşul Nădlac cât şi, după caz, în
localitate din afara oraşului Nădlac, unde îşi desfăşoară activitatea titularul cererii de
locuinţă;
8. contract de închiriere sau declaraţia proprietarului;
9. documente din care să rezulte suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie/ tolerat în spaţiu)
m.p./locatar sau membru al familiei solicitantului (contract de vânzare-cumpărare, schiţa
locuinţei, extras C.F, certificat fiscal, etc.);
10. documente din care să rezulte dacă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat
în întreţinere suferă de o boală care necesită potrivit legii, însoţitor sau o cameră în plus;
certificat medical, - dacă este cazul - semnat de medicul de specialitate şi de
conducătorul instituţiei medicale;
11. copia contractului individual de muncă înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă
din care să rezulte că solicitantul este angajat pe perioadă nedeterminată; adeverinţă din
care să rezulte că a depăşit perioada de probă -conform Codului Muncii- pentru
solicitanţii cu o vechime în muncă mai mică de 6 luni – copiile vor fi certificate pentru
autenticitate de către unitatea emitentă;
12. documente autentificate din care să rezulte nivelul de studii sau pregătire
profesională a titularului de cerere (diplomă; certificat; atestat, foaie matricolă; etc.);
13. alte documente sau înscrisuri pe care le consideră necesare în sprijinul aplicării
prevederilor criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererii;
14. In cazul în care solicitantul are o situaţie locativă sau socială deosebită, va depune
acte pentru dovedire:
a. tineri proveniţi din case de ocrotire socială - adeverinţă de la instituţia de unde provin
b. tineri care adoptă sau au adoptat copii - sentinţa de adopţie sau alte acte doveditoare
c. tineri evacuaţi din case naţionalizate.

Notă: După verificarea documentelor de la dosar si vizarea copiilor pentru conformitate
cu originalul, actele în original se înapoiază titularului de dosar.



ORAŞUL NĂDLAC Anexa nr. 3

LISTA SOLICITANŢILOR

care au acces la locuinţă prin îndeplinirea prevederilor pct. A din criterii

Nr.
crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE ADRESA Nr. dosar/
cerere

Data depunerii
cererii

Obs.

0 1 2 3 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

COMISIA SOCIALĂ DE ANALIZĂ



ORAŞUL NĂDLAC
Anexa nr. 4

LISTA  SOLICITANŢILOR
care nu au acces la locuinţă ( prin neîndeplinirea prevederilor pct. A din criterii)

Nr.
crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE ADRESA Nr. dosar/
cerere

Data depunerii
cererii

Obs.

0 1 2 3 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

COMISIA SOCIALĂ DE ANALIZĂ



ORAŞUL NĂDLAC Anexa nr. 5

FISA SOLICITANTULUI DE LOCUINŢA A.N.L.

Dosar nr._____

Numele si prenumele solicitantului _______________________________________

Vârsta ( în ani la data depunerii cererii) _______

Adresa : Nădlac, str._______________nr.____, bl._____sc.____et.____ap.___  jud.
Arad

Situaţia locativă:
- chiriaş în spaţiu din fond locativ privat _________________________
- tolerat în spaţiu __________________________________________

Suprafaţa locuibilă deţinută m.p./ locatar ______
Starea civilă:
- căsătorit _____
- necăsătorit ____

Starea de sănătate:
- fără probleme de sănătate ____________________
- afecţiuni ale solicitantului sau membrilor de familie care necesită însoţitor sau o
cameră în plus _____________________________________________________

Data depunerii cererii: ________
Numărul de camere solicitat ____
Nivelul de studii şi /sau pregătire profesională ______________________________
Locul de muncă şi localitatea unde-şi desfăşoară activitatea
___________________________________________________________________

Situaţii locative sau sociale deosebite:

- provenit din case de ocrotire socială ___________________________________

- a adoptat sau adoptă copii __________________________________________

- evacuat din case naţionalizate _______________________________________

Alte notificări: ______________________________________________________

Întocmit



ORAŞUL NĂDLAC Anexa nr. 6

FIŞA DE ANCHETĂ SOCIALĂ

1. Date personale ale titularului de cerere pentru locuinţă A.N.L.

Numele si prenumele: _______________________________________________
Adresa: Nădlac, str.__________________nr.____bl.____sc.____et.____ap._____
jud. Arad

2. Situaţia locativă:

- chiriaş în spaţiu din fondul locativ privat _____________________________
Numele si prenumele proprietarului locuinţei ___________________________

- tolerat în spaţiu___________
Numele şi prenumele proprietarului locuinţei ___________________________

3. Starea civilă:
- căsătorit: � - necăsătorit: � - alte situaţii:___________________
4. Membri de familie şi/sau alte persoane care locuiesc în acelaşi imobil

Nr.
crt.

Numele şi prenumele Calitatea

5. Suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie; tolerat în spaţiu) m.p. / locatar sau membru al
familiei solicitantului:
a) mai mare de 15 m.p. şi până la 18 m.p. inclusiv ________
b) mai mare de 12 m.p. şi până la 15 m.p. inclusiv ________
c) 8 m.p. şi până la 12 m.p. inclusiv ______
d) mai mică de 8 m.p. ____
6. Consemnări în cazul că situaţia locativă este, sau poate deveni, în mod iminent gravă:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Data ____________ Întocmit Luat la cunoştinţă



Anexa nr. 7

FIŞA DE CALCUL
a punctajului total . cf. pct. B. criterii – cadru

Dosar nr. _____________Titular __________________________________

CRITERII PUNCTAJ
ETALON ACORDAT

1. SITUAŢIA LOCATIVĂ ACTUALĂ X X
1.1. Chiriaş în spaţiu din fondul locativ privat 10
1.2. Tolerat în spaţiu 7
1.3. suprafaţa locuibilă deţinută m.p./locatar sau membru al
familiei

X X

a) mai mare de 15 m.p. şi până la 18 m.p. inclusiv 5
b) mai mare de 12 m.p. şi până la 15 m.p. inclusiv 7
c) 8 m.p. şi până la 12 m.p. inclusiv 9
d) mai mică de 8 m.p. 10

2. STAREA CIVILĂ ACTUALĂ X X
2.1. Starea civilă X X

a) căsătorit (-ă) 10
b) necăsătorit (-ă) 8

2.2. Nr. persoane în întreţinere X X
a) copii X X

1 copil 2
2 copii 3
3 copii 4
4 copii 5

Peste 4 copii – 5 pct.  + 1 pct. pt. fiecare copil 5 + …
b) alte persoane 2

3. STAREA DE SĂNĂTATE – necesită îngrijitor sau o
cameră în plus

2

4. VECHIMEA CERERII SOLICITANTULUI X X
4.1.  până la 1 an 1
4.2.  între 1 şi 2 ani 3
4.3.  între 2 şi 3 ani 6
4.4.  între 3 şi 4 ani 9
4.5. pentru fiecare an peste 4 ani 4
5. NIVELUL DE STUDII ŞI/SAU PREGĂTIRE
PROFESIONALĂ

X X

5.1.  fără studii fără pregătire profesională 5
5.2. fără studii şi fără pregătire profesională şi/sau cu
specializare la locul de muncă

8

5.3 cu studii medii, fără pregătire profesională şi/sau cu
specializare la locul de muncă

10

5.4. cu pregătire profesională, prin studii medii sau
profesionale de specialitate şi/sau SSD

13

5.5.  cu studii superioare 15
6. SITUAŢII LOCATIVE SAU SOCIALE DEOSEBITE X X
6.1  Tineri din case de ocrotire socială – care au 18 ani 15
6.2. Tineri care au adoptat sau adoptă copii 10
6.3. Tineri evacuaţi din case naţionalizate 5

TOTAL PUNCTAJ OBŢINUT X



ORAŞUL NĂDLAC Anexa nr. 8

LISTA DE PRIORITATE
pentru  acordarea locu inţe lo r A.N.L.

Nr.
crt.

Numele şi prenumele Adresa Punctaj
realizat

Dosar
nr./data

Nr.
camere

Obs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

COMISIA SOCIALĂ DE ANALIZĂ:



ORAŞUL NĂDLAC                                                                            Anexa nr. 9

LISTA DE REPARTIZARE

a locuinţelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin A.N.L.
Apartamente cu două camere

Nr.
crt.

Numele şi prenumele Adresa Dosar nr./
data

Punctaj
realizat

Obs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

COMISIA DE ANALIZĂ Notă: Lista de repartizare se întocmeşte
separat pe numere de camere /
unitate locativă



ORAŞUL NĂDLAC                                                                                               Anexa nr. 10
G R A F I C U L – C A L E N D A R

de lucru al COMISIEI SOCIALE DE ANALIZĂ a solicitărilor de locuinţe ANL, în vederea
întocmirii “LISTEI DE PRIORITATE PENTRU ACORDAREA LOCUINŢEI A.N.L.” 2012

( 16 unităţi locative)

Nr.
crt.

ACTIVITĂŢI TERMEN/PERIOADĂ OBS

1. Solicitarea documentelor conform pct. A din
criterii

22.08.-27.08.2012

2. Studierea dosarelor şi întocmirea:
- LISTEI  CU SOLICITANŢII CARE AU ACCES
LA LOCUINŢĂ
- LISTEI  CU SOLICITANŢII CARE NU AU
ACCES LA LOCUINŢĂ, conform pct. A din criterii

28.08.2012

3. Solicitarea completării dosarelor conform pct. B
din criterii

29.08-31.08.2012

4. Întocmirea “ FIŞEI SOLICITANŢILOR DE
LOCUINŢĂ”

01.09-14.09.2012

5. Efectuarea anchetei sociale şi întocmirea FIŞEI DE
ANCHETĂ SOCIALĂ

01.09-14.09.2012

6. Analiza fiecărei solicitări în parte pe baza
documentelor de la dosar şi întocmirea FIŞEI DE
CALCUL  AL  PUNCTAJULUI

17.09.2012

7. Întocmirea LISTEI DE PRIORITATE PENTRU
ACORDAREA LOCUINŢEI ANL.

18.09.2012

8. Discutarea şi aprobarea în Consiliul Local a LISTEI
DE PRIORITATE PENTRU ACORDAREA
LOCUINŢEI ANL

Şedinţa C.L.
septembrie 2012

9. Publicarea listei după aprobare prin afişarea la un loc
accesibil publicului

După aprobarea în C.L.

10. Termenul de contestaţie 7 zile de la afişare

11. Soluţionarea contestaţiilor 15 zile de la înregistrare

12. Întocmirea LISTEI DE REPARTIZARE A
LOCUINŢELOR

19.10.2012

13. Discutarea şi aprobarea în Consiliul Local a LISTEI
DE REPARTIZARE A LOCUINŢELOR

Şedinţa C.L.
octombrie 2012

14. Publicarea listei după aprobare prin afişarea la un loc
accesibil publicului

După aprobarea în C.L.

15. Termenul de contestaţie 7 zile de la afişare

16. Soluţionarea contestaţiilor 15 zile de la înregistrare



ORAŞUL NĂDLAC Anexa nr. 11

R E P A R T I Ţ I A

Nr._____din ___/____/2012

În baza Hotărârii Consiliului Local nr.____ din_________ s-a repartizat cu

titlul de închiriere locuinţa construită prin A.N.L., situată în oraşul Nădlac,  str. G. Coşbuc

nr. 54 Bl._____Sc. ___ Et.___ap.___

D-lui (nei) ____________________________ titular (- ă) a (-l) dosarului de

locuinţă A.N.L. nr. ____________

Prezenta constituie actul justificativ de bază, la încheierea contractului de închiriere.

PRIMAR,
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