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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.156
Din 04.12.2012

privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local
Nădlac din data de 04.12.2012

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
04.12.2012,

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 extraordinare a Consiliului local
Nădlac din data de 04.12.2012, 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
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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Anexa la
Hotărârea Consiliului local nr.156/04.12.2012

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

04.12.2012

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului
local din data de 04.12.2012.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ordinare a Consiliului
Local al orașului Nădlac din data de 12.11.2012.

3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Local al orașului Nădlac pe
anul 2012.

4.Proiect de hotărâre privind concesionarea unor terenuri în suprafa
mp, aflate în proprietatea privată a Orașului Nădlac.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării terenului în suprafaţă totală de 31700
mp, parcela nr. cad.303294, evidenţiată în CF nr.303294 Nădlac

6.Diverse.

Preşedinte de şedinţă Contrasemnează pentru legalitate
Faur Maria Carmen 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.157
Din 04.12.2012

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac
din data de 12.11.2012

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din
data de 04.12.2012,

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 12.11.2012, 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
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA Anexa la HCL nr.157/04.12.2012
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

PROCESUL VERBAL
al desfăşurării şedinţei ordinare din data de 12.11.2012 a Consiliului local Nădlac

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 12.11.2012 a fost
convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.770/02.11.2012, prin convocator
şi înmânarea invitaţiilor.

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

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 Aldea Ioan și d-na Ilieș Ioana Dorina- compartiment administrarea
patrimoniului local din cadrul primăriei, d-l Iamriska Cristian – NTTV, d-l Dvorciac Dan-
arhitect șef din cadrul primăriei, d-na Doval Ana- compartiment impozite și taxe din cadrul
primăriei, d-l Roszkoș Ioan- șef SPVSU Nădlac, reprezentanții societății Glorin Group- d-l
Thomas Korymania din Zvolen- Slovacia și d-l Sorin Lupaș de la Brașov.

D-l secretar constată că la ședință sunt prezenți toți consilierii, declarând  şedinţa
legal constituită.

Preşedintele de şedinţă, d-na Faur Maria, 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 12.11.2012.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 30.10.2012.

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 parcelării terenului în suprafaţă totală de
3030 mp, parcela nr.cad.302261, evidenţiată în CF nr.302261 Nădlac.

5.Proiect de hotărâre privind emiterea, în vederea inițierii procedurii prevăzute de
Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, a acordului de
principiu asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale aplicabile în anul
fiscal 2013.

6.Proiect de hotărâre privind emiterea, în vederea inițierii procedurii prevăzute de
Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, a acordului de
principiu asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, a
impozitelor și taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, precum și a amenzilor
aplicabile începând cu anul fiscal 2013.

7.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Nădlac în
Adunarea generală a S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A să voteze măsurile referitor la
Consiliul de Administrație al Companiei.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 28992 mp,
parcela nr. cad.304570, evidențiată în CF nr.304570 Nădlac, d-lui Năsăudean Ovidiu Iosif.
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9.Proiect de hotărârea privind numirea reprezentantului Consiliului Local Nădlac în
cadrul Comisiei de evaluare și de asigurare a calității în educație la Liceul Teoretic Jozef
Gregor Tajovsky.

10.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.2 al Hotărârii Consiliului
Local Nădlac nr.127/27.08.2009.

11.Proiect de hotărâre privind trecerea în proprietatea privată a Orașului Nădlac a
parcelei nr. top. 12345-12350/1/3, evidențiată în CF nr.304575 Nădlac.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a drumului de
exploatare DE 158 și DE 511.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea completării inventarului terenurilor din
domeniul privat al oraşului Nădlac, care se pot atribui în baza Legii nr. 15/2003.

14.Diverse.
D-l primar propune introducerea pe ordinea de zi:

- Avizul Consiliului Local Nădlac de însușire a documentației cu privire la investiția Parc
fotovoltaic- faza PUZ – beneficiar: S.C. BPI ROM VICTOR INVEST PV S.R.L., înregistrată la
primăria orașului Nădlac sub nr.11850/12.11.2012.
- Avizul Consiliului Local Nădlac de însușire a documentației cu privire la investiția Parc
fotovoltaic- faza PUZ – beneficiar: S.C. BPI ROM NOVEMBER SUN PV S.R.L., înregistrată la
primăria orașului Nădlac sub nr.11849/12.11.2012.

Deoarece nu 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 12.11.2012”, care este aprobat cu 15 voturi
DA. Se face precizarea că votul necesar pentru adoptarea proiectului  de hotărâre este
majoritatea consilierilor prezenţi ( 8 voturi ).

Preşedintele de şedinţă întreabă consilierii dacă sunt obiecţiuni referitoare la
procesul verbal încheiat în şedinţa Consiliului Local din data de 30.10.2012, pus la
dispoziţia consilierilor, odată cu invitaţia pentru şedinţă.

D-l Kiszel Dușan susține că în procesul verbal la numărul de voturi la adoptarea
proiectului de hotărâre privind aprobarea preţului local al energiei termice facturată și
destinată populaţiei, respectiv agenților economici, s-a trecut că s-a aprobat cu unanimitate
de voturi, însă au existat 2 abțineri: Bodnărescu Vasile, Kiszel Dușan.

D-na Ianecsko Alina susține că s-a trecut eronat și va efectua corecturile necesare în
procesul verbal.

Deoarece nu sunt alte obiecţiuni sau completări, se supune la vot „proiectul de
hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac
din data de 30.10.2012”, cu mențiunea făcută, acesta este supus la vot și aprobat cu 15
voturi DA ( unanimitate de voturi ), votul necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre
este majoritatea consilierilor prezenţi ( 8 prezenţi ).

Se trece la pct. 3. 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, din partea acestora fiind acordat aviz
favorabil.

Nefiind discuții, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 15 voturi DA
( unanimitate de voturi ), votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul
majorității consilierilor aflați în funcție (  8 voturi ).

Se trece la pct.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării terenului în
suprafaţă totală de 3030 mp, parcela nr.cad.302261, evidenţiată în CF nr.302261 Nădlac.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 15 voturi DA  ( unanimitate de
voturi ), votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul
consilierilor aflați în funcție (  10 voturi ).
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Se trece la pct.5. Proiect de hotărâre privind emiterea, în vederea inițierii procedurii
prevăzute de Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, a
acordului de principiu asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale
aplicabile în anul fiscal 2013.

D-l Lupșa Eugen pune întrebarea dacă există posibilitatea modificării acestor taxe la
data la care acestea se vor supune dezbaterii definitive.

D-l secretar face precizarea că proiectul va fi afișat, fiind supus procedurii
transparenței, moral nu este ca din partea consiliului să existe modificări după ce acesta și-a
adoptat o anumită poziție referitor la o anumită taxă, cetățenii pot formula în termenul
stabilit obiecțiuni, observații, propuneri referitor la problema supusă procedurii transparenței,
iar consiliul le poate însuși sau nu, în ceea ce privește dezbaterile, acestea nu se prea fac
deoarece nu există solicitări.

D-na Faur Maria susține că o problemă de discuție este tariful de salubritate,
documentație care a fost transmisă în cursul zilei de astăzi, nefiind timp suficient pentru a se
efectua o documentare asupra a ceea ce se propune.

D-l secretar susține că din adresa operatorului serviciului de salubrizare rezultă faptul
că se propune schimbarea procedurii de impunere, respectiv pe persoană, este de părere a
nu se acorda nici un acord asupra acestei taxe, să fie stabilită o dată la care să fie invitați
președinții de comisii de specialitate, executivul, reprezentanții societății, iar funcție de ceea
ce se stabilește, va fi efectuat un proces verbal care se va afișa pentru respectarea
procedurii transparenței. Este de părere că pentru cele 3-4 luni cât se va mai proceda la
colectarea deșeurilor de către acest operator nu era oportun să fie modificată toată
procedura, aceasta având în vedere faptul că acest serviciu va fi delegat prin licitație publică
în baza unui proiect din care Orașul Nădlac face parte.

D-l Aldea Ioan face precizarea că propunerile de modificare, respectiv majorarea
taxelor de salubritate presupun doar partea de depozitare, de exemplu în localitatea Sântana
diferența de tarif este subvenționată.

D-na Doval Ana, în calitate de cetățean, pune întrebarea ce control există asupra
cantității de deșeuri care este depozitată zilnic la Arad.

D-l Aldea Ioan susține că există documente semnate și ștampilate de la Arad.
D-na Doval Ana este nemulțumită de serviciul acestui operator, de 3 săptămâni nu a

scos gunoiul la stradă, doar când este plin tomberonul, taxa și-a achitat-o deși nu a
beneficiat de nici un serviciu, pune întrebarea de unde se adună acele cantități de deșeuri.

D-na Faur Maria este de părere că taxele de salubritate ar trebui să fie colectate nu
de către compartimentul impozite și taxe din cadrul primăriei, ci societatea să încheie un
contract cu fiecare titular în parte, de asemenea de exemplu în perioada de iarnă există
anumite zone unde drumul este impracticabil, acest operator necolectând pe zona respectivă
deșeurile, iar taxa este plătită de către locuitori.

D-l Bodnărescu Vasile  susține că la societatea pe care o conduce a instituit un caiet în
care-și evidențiază cantitățile de deșeuri care sunt predate către societate, iar de la data de
la care a instituit acest caiet, costurile pentru acest serviciu i s-au redus la jumătate.

D-l Lupșa Eugen precizează că la Arad taxa nu se achită la primărie, ci la operatorul
de salubritate, societatea este cea care ar trebui să se ocupe, să încheie contract cu fiecare
titular, iar fiecare persoană să plătească cât produce.

D-l Aldea Ioan susține că există posibilitatea ca în situația în care titularii nu doresc să
încheie contract cu operatorul, taxa să fie achitată la primărie.

D-na Doval Ana este de părere că titularii ar trebui să plătească pentru ceea ce
beneficiază, este de părere că oamenii vor încheia acele contracte, problema este faptul că
acum situația a scăpat puțin de sub control, acest serviciu nu este unul de calitate,
societatea nu colectează cum trebuie gunoiul, nu-l ia, mai ales crengi, cenușă, dacă nu le
convine, aruncă pe jos, sunt numai probleme.
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D-l Șomrak Dușan susține că într-adevăr serviciile prestate de către această societate
sunt foarte proaste, de 3 săptămâni a avut mașina de colectare strictată și nu a făcut nimic,
colectarea la persoane fizice ar trebui să fie efectuată separat de persoane juridice,de
asemenea persoanele care locuiesc la bloc plătesc acest serviciu separat, la Arad la cântărire
se predă toată cantitatea colectată pe zi, ceea ce nu este normal.

D-l Bodnărescu Vasile este de părere că ar trebui purtate discuții în cel mai scurt cu
reprezentanții acestei societăți.

D-l secretar susține că mai există posibilitatea încheierii unui contract de prestări
servicii de salubrizare și cu alt operator licențiat în acest sens, se va încerca și această
variantă, dacă nu se ajunge la o înțelegere cu această societate.

D-l Balint Ioan este de părere că deșeurile ar trebui să fie cântărite la un cântar din
localitate, nu la destinație.

D-l Paladie Răzvan susține că conformativelor legale în acest domeniu, statistic o
persoană nu produce sub 1 metrucub deșeuri.

D-na Faur Maria susține că în Germania, de exemplu, fiecare persoană plătește acest
serviciu funcție de sacii folosiți, plătind la data achiziționării sacilor, fiecare uplând sacul cât
consideră, d-l Balint Ioan completează că sacii sunt de culori diferite, funcție de ceea ce
pune în ei.

D-l Paliș Gligor este de părere că nu este normal să fie acordate subvenții de la buget
pentru acest serviciu, mai bine s-ar face trotuar cu acești bani, la blocuri subvenții, nu este
normal, dumnealui plătește anual impozit foarte mate la bugetul local și nu beneficiază de
nimic.

D-l Bodnărescu Vasile pune întrebarea ce e cu propunerea de taxă specială pentru
ieşirea în teren în vederea identificării amplasamentelor, la cerere, în cuantum de 15 lei/oră,
se cunoaște foarte bine că componența comisiei locale de fond funciar s-a schimbat de la
data la care persoanele au fost puse în posesie și până în prezent, situațiile în teren nu
corespund, oamenii nu sunt vinovați în vreun fel pentru aceste aspecte, ca o propunere
pentru rezolvarea problemelor în teren ar fi întabularea acestora, va iniția o propunere în
acest sens de întabulare a tuturoror parcelelor care nu au fost întabulate până în prezent,
sigur societatea care s-ar ocupa de asemenea procedură ar face și un preț bun, aceasta
având în vedere volumul lucrării, probleme în teren sunt multe, autostrada, necuprinderea
drumurilor, sunt unele persoane care nu merg în teren la data la care se efectuează
măsurători.

D-l Balint Ioan susține că în teren probleme sunt multe, chiar în situația în care
terenul este întabulat în CF, situația în teren nu este clarificată în totalitate decât la data la
care toată tarlaua este închisă.

D-na Faur Maria susține că anul trecut a fost o societate care a prezentat o variantă
de întabulare a terenurilor, singura problemă ar fi doar alocarea fondurilor în acest sens,
sumele fiind necesar să fie cuprinse în buget.

D-l Balint Ioan susține că în localitatea Pecica un asemenea sistem este deja
implementat și situația terenurilor este mult mai clară.

D-l secretar susține că această taxă de 15 lei s-a propus ca urmare a faptului că
atunci când ieșirea în teren se efectuează cu autoturismul primăriei, taxa se achita ca și
contravaloare a combustibilului consumat, însă în situația în care ieșirea se efectuează cu
autoturismul proprietate personală, ceea ce se întâmplă în cele mai multe cazuri, nu se mai
încasează această taxă.

D-l Paladie Răzvan din partea comisiei de urbanism propune în ce privește taxa de
salubritate efectuarea unei întrevederi cu reprezentanții executivului, președinții comisiilor de
specialitate a consiliului, precum și reprezentanții societății care se ocupă de serviciul de
salubrizare a localității, propunere care este supusă la vot și aprobată în unanimitate de
voturi.
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Președintele de ședință supune la vot:
- proiectul de hotărâre în forma inițială, fiind pronunțate 15 voturi abținere
- proiectul de hotărâre, cu propunerea d-lui Răzvan Paladie referitor la taxa de

salubrizare, fiind pronunțate 15 voturi DA
Se trece la pct.6. Proiect de hotărâre privind emiterea, în vederea inițierii procedurii

prevăzute de Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, a
acordului de principiu asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea nivelurilor valorilor
impozabile, a impozitelor și taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, precum și a
amenzilor aplicabile începând cu anul fiscal 2013.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 15 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 mandatarea reprezentantului Consiliului
Local Nădlac în Adunarea generală a S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A să voteze măsurile
referitor la Consiliul de Administrație al Companiei.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 15 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.8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață
de 28992 mp, parcela nr. cad.304570, evidențiată în CF nr.304570 Nădlac, d-lui Năsăudean
Ovidiu Iosif.

D-l Bodnărescu Vasile susține că din partea comisiei economice se acordă aviz
nefavorabil.

D-l Paladie Răzvan susține că din partea comisiei de urbanism se acordă aviz
nefavorabil.

D-l Bodnărescu Vasile susține că în ce privește acest punct au existat multe discuții,
aceasta mai ales în ce privește prețul de vânzare a terenului stability prin raportul de
evaluare, având în vedere prețul terenurilor din zonă, care ar fi câștigul persoanei în situația
în care ar proceda la vânzarea terenului; personal a cumpărat o clădire pe licitație publică,
situație în care pe procesul verbal de licitație s-a specificat că este și cumpărătorul terenului,
însă nu a fost tocmai așa, fiind necesar să cumpere încă o dată terenul de la oraș, însă prețul
terenurilor pe intravilan este de 1 leu/mp, astfel că și prețul acelui teren trebuia să fie cel
puțin similar cu acesta.

D-l Balint Ioan susține că nu este împotriva investițiilor din localitate, însă valoarea
terenului este una foarte scăzută și propune efectuarea unei reevaluări a terenului.

D-l Kovacs Ștefan susține că la ședința comisiilor de specialitate reunită s-a discutat
despre problema prețului terenului, 87 bani/mp este foarte puțin, aceasta având în vedere
faptul că prețul terenului în orașul Nădlac/ha teren este între 3500 Euro-5000 Euro, sigur
titularul dreptului de preemțiune are nevoie de acest teren, cumpărător poate să fie numai
acesta, având în vedere faptul că terenul este ocupat de construcții, prețul terenului scade,
însă valoarea stabilită prin raportul de evaluare este foarte mică, propunând astfel un preț de
1,50 lei/mp.

D-l Balint Ioan face precizarea că acest teren nu este arabil, zona este destul de bună
și trebuie avut în vedere și prețul terenurilor în zonă.

D-na Doval Ana face precizarea că la impozite terenul nu a fost declarat.
D-l secretar face precizarea că aproximativ cu o lună în urmă s-a deschis coala CF

referitor la acest teren, construcțiile sunt declarate de la data dobândirii acestora prin licitație
publică.

Nefiind alte discuții, președintele de ședință supune la vot:
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- proiectul de hotărâre în forma inițială, fiind pronunțate 15 voturi abținere
- propunerea de reevaluare a terenului printr-o altă evaluare, fiind pronunțate 5

voturi DA: Kszenics Pavel, Tocilă Bogdan, Balint Ioan, Porubski Ioan, Paliș Gligor,
diferența de 10 voturi fiind abținere

- proiectul de hotărâre, cu propunerea de preț de 1,50 lei/mp, fiind pronunțate 10
voturi DA, 5 abținere: Balint Ioan, Tocilă Bogdan, Kszenics Pavel, Harazin Andrei,
Porubski Ioan

- votul necesar adoptării proiectului de hotărâre este votul a 2/3 din numărul
consilierilor aflați în funcție (  10 voturi ).

Se trece la pct.9. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului
Local Nădlac în cadrul Comisiei de evaluare și de asigurare a calității în educație la Liceul
Teoretic Jozef Gregor Tajovsky.

D-na Faur Maria propune pe d-l Lupșa Eugen.
Nefiind alte discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,

proiectul de hotărâre este supus la vot, cu propunerea nominală mai sus menționată, fiind
pronunțate 14 voturi DA, 1 abținere: Lupșa Eugen, votul necesar adoptării proiectului de
hotărâre fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție (  8 voturi ).

Se trece la pct.10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.2 al
Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.127/27.08.2009.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 15 voturi DA, votul necesar
adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ).

Se trece la pct.11. Proiect de hotărâre privind trecerea în proprietatea privată a
Orașului Nădlac a parcelei nr. top. 12345-12350/1/3, evidențiată în CF nr.304575 Nădlac.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 15 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.12. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul
funciar a drumului de exploatare DE 158 și DE 511.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 15 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 aprobarea completării inventarului
terenurilor din domeniul privat al oraşului Nădlac, care se pot atribui în baza Legii nr.
15/2003.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 15 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. Avizul Consiliului Local Nădlac de însușire a documentației cu
privire la investiția Parc fotovoltaic- faza PUZ – beneficiar: S.C. BPI ROM VICTOR INVEST PV
S.R.L., înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.11850/12.11.2012.

D-l Dvorciac Dan susține referitor la acest punct, precum și următorul aflat pe ordinea
de zi, că este vorba despre un teren privat, două parcuri fotovoltaice cu suprafața de 12 ha
la nordul localității Nădlac lângă groapa de gunoi, teren pășune, puterea instalată fiind de
2,5 Megawați, titularii au nevoie de un aviz de principiu pentru demararea procedurii de
transparență, publicare de anunțuri în acest sens, obținere de avize, respectiv autorizații.

D-l Porubski Ioan pune întrebarea dacă această inițiativă afectează în vreun fel
localitatea.
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D-l Dvorciac Dan susține că va fi vorba despre un teren împrejmuit, instalare de
panouri, terenul rămânând pășune, nefiind vorba despre o poluare.

Nefiind alte discuții, președintele de ședință supune la vot acordarea avizului de
însușire a documentației cu privire la investiția Parc fotovoltaic- faza PUZ – beneficiar: S.C.
BPI ROM VICTOR INVEST PV S.R.L., fiind pronunțate 15 voturi DA, votul necesar fiind votul
a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție.

Se trece la pct.15. Avizul Consiliului Local Nădlac de însușire a documentației cu
privire la investiția Parc fotovoltaic- faza PUZ – beneficiar: S.C. BPI ROM NOVEMBER SUN PV
S.R.L., înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.11849/12.11.2012.

Nefiind discuții, președintele de ședință supune la vot acordarea avizului de însușire a
documentației cu privire la investiția Parc fotovoltaic- faza PUZ – beneficiar: S.C. BPI ROM
NOVEMBER SUN PV S.R.L., fiind pronunțate 15 voturi DA, votul necesar fiind votul a 2/3 din
numărul consilierilor aflați în funcție.

Se trece la pct.16. Diverse.
D-l secretar prezintă faptul că S.C. LIVIUS S.R.L. a depus în atenția consiliului local

Nădlac o adresă , aceasta nu s-a mai transmis consilierilor, cuprinde un număr de 38 pagini,
practic societatea solicită anularea unor hotărâri a consiliului adoptate în anul 2003, 2005, o
asemenea adresă cu același conținut a fost depusă și în anul 2009, sens în care consiliul
local s-a pronunțat prin hotărârea nr.26/24.02.2009, hotărâre prin care solicitarea societății
a fost respinsă, acum societatea a revenit cu o altă adresă, însă cu același obiect, astfel că
se va trimite un răspuns în sensul că această cerere s-a clasat, deoarece conform
prevederilor Ordonanței nr.27/2002 este vorba despre 2 cereri cu același obiect, se va
trimite adresă că s-a răspuns deja la această solicitare, de asemenea fără să aștepte
răspuns din partea consiliului local, societatea s-a adresat deja instanței de judecată, în
discuție este vorba despre terenul de 1,13 ha  vis a vis de stația Petrom.

D-l primar susține că este un investitor- societatea Johnson Industries, producător de
motoare electrice, care intenționează construirea unei frabrici, localitățile vizate fiind Nădlac,
Pecica, Semlac, investiția care se propune a se realiza creează aproximativ 1500 locuri de
muncă, în aceste 3 locații nu există numărul necesar de locuri de muncă, însă cu navetă,
această problemă poate fi rezolvată, se va organiza o întrunire cu această societate, vor
veni în teren să vadă variantele de teren care se oferă, în celelalte două localități terenul
oferit a fost în intravilan proprietate privată, fiecare localitate prezintă utilitățile și
posibilitățile existente, terenul care s-a propus de către orașul Nădlac are prețul de 1
Euro/mp, existând elaborat și caietul de sarcini, acesta a fost vândut anterior, orașul Nădlac
în urma neexecutării obligațiilor stabilite prin contractul de vânzare- cumpărare a reziliat
contractul, prețul terenului practic rămânând la bugetul local.

D-l secretar face precizarea că singura pagubă a consiliului este suma de 7000 lei
care s-a achitat pentru un dosar pentru executare silită.

D-na Mazuch Marinela precizează să oferim terenul și pe gratis doar să vină un
investitot serios.

D-l secretar susține că există posibilitatea modificării caietului de sarcini în ce privește
prețul terenului, caietul de sarcini în ce privește celelalte clauze conține reglementări foarte
bune, având în vedere faptul că am avut câștig de cauză pe instanță, existând însă
problema că terenul vizat urmează a fi expropriat pentru tronsonul de autostradă.

D-l primar precizează că societatea are nevoie de o suprafață de 6 ha de teren.
D-l secretar susține că este necesar să cunoaștem intențiile, fiind necesar, dacă e

cazul demararea procedurii de parcelare, modificarea caietului de sarcini, organizarea
procedurii de licitație.

D-l Kovacs Ștefan este de părere că prețul care să fie stabilit în acest sens ar trebui
să fie unul simbolic.
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D-l Bodnărescu Vasile pune întrebarea dacă există în prezent terenuri care aparțin
orașului și nu au fost încă identificate, inventariate.

D-l secretar susține că în ce privește comisia locală de fond funciar, aceasta face
permanent verificări, se lucrează în acest sens, iar în situația în care se constată că o
persoană utilizează în mod abuziv teren, se procedează la anularea titlurilor de proprietate
pe calea instanței de judecată.

Se trece la prezentarea de către societatea Glorin Group de către d-l Thomas
Korymania din Zvolen și d-l Sorin Lupaș de la Brașov a ofertei, prezenți în cadrul acestei
ședințe, ei fiind prezenți de asemenea în ce privește această problemă și în cadrul unei
ședințe anterioare.

D-l Sorin Lupaș prezintă următoarele:
- reprezintă societatea Glorin Group, societatea fiind specializată pe soluții de mediu,

producere energie regenerabilă, brichete din gunoi menajer, producere energie electrică și
apă caldă, energie verde, biodiesel, fiind folosite materiale regenerabile și plastice, gunoi
menajer, fiind selectat separat biodegradabil și plastic prin separator, dar fiind utilizate și
împreună, scopul fiind colectarea deșeurilor, producerea energiei regenerabile, fiind salvat
mediul de poluarea care o produc deșeurile, tehnologia este una curată, nu produce emisii
poluante, gunoiul nu este ars, metoda fiind una foarte ecologică, fiind folosit practic tot,
nerămânând nici un fel de deșeuri; se produc din deșeuri brichete din gunoiul organic, se
face separarea de plastic și cauciuc, acestea se usucă și se sterilizează, producându-se
bricheți; există mai multe variante: producere bricheți, electricitate, iar din ceea ce rămâne
se poate produce motorină, respectiv diesel; gunoiul total este măcinat, uscat, presat,
produsul final fiind bricheți, valoarea energetică fiind asemănătoare cu cărbunele

- se cunoaște bine aspectul că după anul 2015 nu va mai exista posibilitatea depozitării
deșeurilor pe actualele gropi de deșeuri, societatea nu doar va prelua deșeurile care se vor
produce, dar se va ocupa și de igienizarea gropii de deșeuri, se cunoaște foarte bine faptul
că deșeurile poluează aerul, apa, terenurile chiar și mâncarea

- pe localitate se colectează anual aproximativ 17 tone deșeuri/an, putându-se produce
1,5 Megawați electricitate, 3000 tone bricheți

- societatea ar fi interesată de o suprafață de 3 ha de teren pentru amplasarea
investiţiei, primul beneficiu este curățarea completă a gropii, precum și eliminarea
pericolului viitor de contaminare a mediului, prin curățarea gropii actuale terenul va deveni
liber pentru alte investiții, un beneficiu va fi și crearea de noi locuri de muncă, prin faptul că
deșeurile vor fi predate la Nădlac, vor fi reduse costurile serviciului de salubritate,
nemaifiind necesar să fie efectuat transportul la groapa de deșeuri la Arad

- în primul rând societatea va începe producția de diesel care este la standardul de
motorină de la pompă

- tehnologia folosită este la un nivel de standard foarte înalt, nu există emisii sau
poluare, fiind vorba despre o tehnologie curată.

D-l Harazin Andrei pune întrebarea care este distanța care este necesar a fi păstrată
față de această fabrică de către locuitori.

D-l Sorin Lupaș susține că nu există nici o problemă în acest sens, nefiind vorba
despre vreo poluare, de asemenea face precizarea că termenul aproximativ de începere a
lucrărilor este de aproximativ 6-9 luni.

D-l Paladie Răzvan susține că ideal ar fi ca societatea să ne asigure că nu se va
depozita pe acel teren un munte de gunoi.

D-l Sorin Lupaș susține că cantitatea de deșeuri care va fi adusă se va și procesa,
după montarea instalațiilor, a fabricii, nu va rămâne foarte mult teren disponibil pentru
depozitare.
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D-l Șomrak Dușan susţine că s-a interesat despre această societate în Slovacia, şi
într-adevăr societatea utilizează o tehnologie foarte avansată, poluarea fiind una foarte
mică.

D-l Sorin Lupaş susţine că garantează de faptul că nu va fi vorba despre nici o
poluare, de asemenea precizează faptul că în primul rând societatea va începe producţia de
diesel, aceasta pe o locaţie care este deja închiriată, după care funcţie de obţinerea
documentaţiilor pentru terenul care se pune la dispoziţie, se va proceda la producere de
energie electrică, bricheţi şi căldură, care presupune încălzirea apei care va avea ieşirea la
90 grade, apă care va putea fi folosită pentru încălzirea unei sere, de exemplu, sau pentru
încălzire centrală a unor locuinţe, dacă administraţia locală va fi interesată în acest sens, în
ce priveşte brichetele acestea au o putere calorică destul de ridicată, aporoximativ cât are şi
cărbunele; numărul locurilor de muncă fiind între 50-60 persoane.

D-l primar pune întrebarea ce se doreşte de la consiliul local, aceasta pentru a putea
pregăti documentaţia pentru aprobare, caietul de sarcini, având în vedere că este vorba
despre un proiect de administrare a patrimoniului, acesta va putea fi introdus doar pe
ordinea de zi al unei şedinţe ordinare care se desfăşoară lunar, trebuie să cunoaştem
detaliile pentru a putea pregăti documentaţia.

D-na Mazuch Marinela susţine că trebuie să cunoaştem în primul modalitatea
transmiterii terenului, respectiv concesionare, vânzare sau închiriere.

D-l Sorin Lupaş susţine că ideal ar fi cumpărarea.
D-l secretar susţine că în această situaţie se va lua legătura cu reprezentanţii

societăţii de către persoanele care se vor ocupa de întocmirea caietului de sarcini, iar
împreună se va proceda la redactarea unui caiet de sarcini cu sarcini clare şi precise.

Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, nefiind alte
discuții, d-na Faur Maria Carmen- preşedinte de şedinţă declară închise lucrările şedinţei
ordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 30.10.2012.

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

Președinte de ședință Secretar
Faur Maria Carmen 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.158
din 04.12.2012

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

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit  în şedinţa extraordinară din
data de 04.12.2012,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.12749/2012
- referatul compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei

nr.12794, 12796/2012
- adresa Direc ublice a Jude

nr.55548/28.11.2012, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub
nr.12731/29.11.2012

- adresa Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky nr.1946/29.11.2012,
înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.12795/29.11.2012

- 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 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre modifică și completează în mod corespunzător
anexa contrară prezentei adoptate anterior.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi
Contencios

PREŞEDINTE DE
LEGALITATE

FAUR MARIA CARMEN SECRETAR
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL LOCAL NĂDLAC
str.1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300
e-mail : office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

HOTĂRÂREA Nr.159
din 04.12.2012

privind concesionarea  unor terenuri în suprafa mp, aflate în proprietatea privată
a oraşului Nădlac

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
04.12.2012,

Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.12733/2012
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei

nr.12734/2012
- solicitarea nr.6453/07.09.2012 emisă de către SC AMROMCO Energy SRL, CUI

16354101, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii nr.152 K, cu privire la închirierea
unor suprafe teren, pentru montarea în subteran a conductelor de transport
de gaze naturale care vor face legătura între instala le de suprafa și
conducta ”TRANSGAZ”, înregistrată sub nr.8565/10.09.2012

- solicitarea nr.6907/23.11.2012 emisă de către SC AMROMCO Energy SRL, CUI
16354101, cu sediul în Ploiești, B-dul republicii nr.152 K, cu privire la
concesionarea unor suprafe teren, pentru montarea în subteran a
conductelor de transport de gaze naturale care vor face legătura între instala le
de suprafa ”TRANSGAZ”, înregistrată sub nr.12508/26.11.2012

- avizul de principiu dat de Consiliul local Nădlac în cadrul de
30.10.2012 în vederea demarării procedurii de întabulare a terenurilor ( drumuri
de exploatare ) și a concesionării acestora în vederea montării conductelor de gaz
care vor face legatura între instala conducta TRANSGAZ

- raport de evaluare a terenului eviden Nădlac și CF
nr.304746 Nădlac, elaborat de către S.C. GAL TIM SERVICE S.R.L. Timișoara,
înregistrat la primăria orașului Nădlac sub nr.12859/03.12.2012

- extras CF nr.304745 Nădlac
- extras CF nr.304746 Nădlac
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.101/31.07.2012 privind modificarea

prevederilor HCL 34/2012, prin care au fost concesionate unele terenuri  în
vederea executării opera

- 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.36 alin. 2 lit.c, art.45 , art.123 din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată,cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Concesionarea,  către S.C. AMROMCO Energy S.R.L., CUI 16354101, cu sediul în
Ploiești, B-dul Republicii nr.152 K, a terenului în suprafa totală de 25061 mp, proprietatea
privată din extravilanul oraşului Nădlac, evidenţiat în CF nr.304745 Nădlac, parcela nr.cad 304745-
12055 mp și CF nr.304746 Nădlac, parcela nr. cad.304746- 13006 mp.

Art.2. Durata concesiunii se stabilește la 49 ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia, nivelul
redeven stabilindu-se la 2 lei/mp/an.
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Art.3. Concesionarea terenului prevăzut la art.1 se aprobă exclusiv pentru montarea în
subteran a conductelor de transport de gaze naturale care vor face legătura între instala le de
suprafa conducta ”TRANSGAZ” și va opera pe durata men
executării opera .

Art.4. Contractul de concesiune încheiat în baza prezentei hotărâri- anexa la prezenta
hotărâre, va respecta prevederile Legii petrolului nr.238/2004 și a Legii energiei electrice și a
gazelor naturale nr.123/2012.

Art.5. În vederea semnării contractului de concesiune se desemnează primarul orașului
Nădlac- CICEAC VASILE.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică :
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- SC AMROMCO Energy SRL, CUI 16354101, cu sediul în Ploiești , B-dul

Republicii nr.152 K,
- Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios– Compartiment

Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE
FAUR MARIA CARMEN 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.160
din 04.12.2012

privind aprobarea parcelării terenului în suprafaţă totală de 31700 mp, parcela nr.
cad.303294, evidenţiată în CF nr.303294 Nădlac

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
04.12.2012,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.12793/2012
- referatul arhitectului-șef din cadrul primăriei nr.12860/2012
- contractul de concesiune încheiat între Orașul Nădlac și Amromco Energy SRL

nr.9016/20.09.2012, având ca obiect concesionarea dreptului de folosin
unei suprafe

- adresa S.C. AMROMCO ENERGY S.R.L. nr.6707/24.10.2012, înregistrată la
primăria orașului Nădlac sub nr.10872/24.10.2012 prin care se solicită
dezmembrarea terenului

- avizul de principiu acordat în vederea parcelării în cadrul
Consiliului Local Nădlac din data de 30.10.2012

- referatul de admitere al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad
nr.81900/22.11.2012, înregistrat la primăria orașului Nădlac sub
nr.12759/29.11.2012

- 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.303294 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, evidenţiat în CF
nr.303294 Nădlac, parcela nr. cad.303294, în suprafaţă de 31700 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 nr.1 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre:

1. LOT 1, nr. cad.304757, situat în Nădlac, în suprafaţă de 7731 mp, categoria
de folosinţă pășune, extravilan viran, proprietar Oraşul Nădlac asupra
terenului

2. LOT 2, nr. cad.304758, situat în Nădlac, în suprafaţă de 23969 mp,
categoria de folosinţă pășune, extravilan viran, proprietar Oraşul Nădlac
asupra terenului

Art.3. Terenul evidenţiat în CF nr.303294 Nădlac, parcela cu nr. cad.303294 nu a
făcut obiectul cererilor depuse în baza legilor proprietăţii.
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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. Se aprobă actul adi nr.1 la contractul de concesiune încheiat între
Orașul Nădlac și Amromco Energy SRL nr.9016/20.09.2012, conform anexei nr.2 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. În vederea semnării actului adi de concesiune
men se desemnează primarul orașului Nădlac- CICEAC VASILE.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică:
 Primarului oraşului Nădlac,
 Cetăţenilor, prin afişare
 Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
 Compartimentului urbanism din cadrul primăriei
 S.C. AMROMCO ENERGY S.R.L.
 Oficiului 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
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS



ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
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Anexa nr.2 la H.C.L. nr.160 /04.12.2012

ACT ADIŢIONAL nr.1

LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 9016/20.09.2012

Încheiat între:

Oraşul Nădlac, cu sediul în Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 24, jude C.F. 3518822,
cont nr. RO13TREZ02621300205XXXXX, deschis la Trezoreria Nadlac în calitate de
concedent, reprezentat prin d-l VASILE CICEAC, primarul oraşului Nădlac,

şi

S.C. Amromco Energy S.R.L., societate comerciala cu sediul in Municipiul Ploiesti, B-dul.
Republicii nr. 152K, etaj 2, 3, 4 si mansarda, Judetul Prahova, cod unic de inregistrare
16354101, nr. de ordine in Registrul Comertului J29/858/2004, reprezentata legal prin Dna.
Mihaela Enache, Director Economic si Administrativ, in calitate de concesionar.

În baza prevederilor:
- contractul de concesiune încheiat între Orașul Nădlac și Amromco Energy SRL

nr.9016/20.09.2012, având ca obiect concesionarea dreptului de folosin
unei suprafe

- adresa S.C. AMROMCO ENERGY S.R.L. nr.6707/24.10.2012, înregistrată la
primăria orașului Nădlac sub nr.10872/24.10.2012 prin care se solicită
dezmembrarea terenului

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.160/04.12.2012 privind aprobarea
parcelării terenului în suprafaţă totală de 31700 mp, parcela nr. cad.303294,
evidenţiată în CF nr.303294 Nădlac

Părţile de comun acord convin modificarea cap. I Obiectul contractului, pct.1.1,
astfel:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

‘‘Obiectul Contractului îl constituie concesionarea dreptului de folosinta a unui teren in
suprafata de 7731 m2 (denumit in continuare “Terenul”), situat in Orasul Nădlac, parcela nr.
cad. 304757, inscris in CF 304757 Nadlac.‘‘

Celelalte prevederi contractuale ramân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat astăzi 04.12.2012 în 2 (două) exemplare, câte unul
pentru fiecare parte.

Concedent Concesionar,
Oraşul Nădlac S.C. AMROMCO ENERGY S.R.L.

PRIMAR, Director Economic și Administrativ
VASILE CICEAC MIHAELA ENACHE
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