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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.161
Din 13.12.2012

privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local
Nădlac din data de 13.12.2012

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
13.12.2012,

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 13.12.2012, 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.161/13.12.2012

ORDINEA DE ZI

A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC DIN DATA DE
13.12.2012

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului
local din data de 13.12.2012.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al extraordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 04.12.2012.

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

4.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.162
Din 13.12.2012

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local
Nădlac din data de 04.12.2012

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din
data de 13.12.2012,

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 extraordinare a Consiliului
local Nădlac din data de 04.12.2012, 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.162/13.12.2012
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

PROCESUL VERBAL
al desfăşurării şedinţei extraordinare din data de 04.12.2012 a Consiliului local Nădlac

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 04.12.2012 a
fost convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.1040/28.11.2012, prin
convocator şi înmânarea invitaţiilor.

La lucrările şedinţei participă următorii consilieri: Bodnărescu Vasile Constantin, Balint
Ioan Iaroslav, Harazin Andrei, 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. Lipsesc motivat consilierii:
Ambruș Lubomir Ivan, Kiszel 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 Dvorciac Dan- arhitect șef din cadrul primăriei, d-l Iamrișka Cristian-
reprezentant NT TV, d-l Cătălin Vasiliu- reprezentant S.C. AMROMCO ENERGY S.R.L.

D-l secretar constată că la ședință sunt prezenți majoritatea consilierilor aflați în
funcție ( 13 consilieri ), astfel 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 extraordinare a
Consiliului local din data de 04.12.2012.

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

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 concesionarea unor terenuri în suprafață totală de 25061
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.
Deoarece nu sunt propuneri sau modificări referitor la ordinea de zi, preşedintele de

şedinţă supune la vot „Proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei
extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 04.12.2012”, care este aprobat cu 11
voturi DA, 2 abținere. Tocilă Bogdan, Bodnărescu Vasile. 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 12.11.2012, 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 ordinare a Consiliului local Nădlac din data de
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12.11.2012”, fiind aprobat cu 12 voturi DA, 1 abținere. Bodnărescu Vasile, 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 12 voturi DA,
1 abținere: Bodnărescu Vasile, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul
majorității consilierilor aflați în funcție (  8 voturi ).

Se trece la pct.4. Proiect de hotărâre privind concesionarea unor terenuri în suprafață
totală de 25061 mp, aflate în proprietatea privată a Orașului Nădlac.

D-l primar face precizarea că valoarea terenurilor a fost stabilită în baza raportului de
evaluare elaborată de către un expert, aceasta funcție de valoarea de circulație a terenurilor
în zonă, având în vedere prețul stabilit, se propune majorarea acestuia la 2 lei/mp.

D-l secretar face precizarea că, conform normativelor legale în domeniu, redevența
aferentă concesiunii se stabilește astfel, încât valoarea terenului totală se împarte la 25 ani,
pentru recuperarea valorii terenului, valoarea terenului stabilită prin expertiză este funcție de
valoarea de circulație a terenurilor din zonă, suma fiind una infimă, astfel 2 lei/mp/an nu
este o sumă mare, mai ales având în vedere faptul că pe cealaltă evaluare a terenului care
s-a concesionat către această societate anterior s-a stabilit un preț de 10 Euro/mp, fiind
vorba de 25061 mp, venitul anual la bugetul local ar fi de aproximativ 50000 lei.

D-l Cătălin Vasiliu susține că singura problemă pe care o are este stabilirea suprafeței
care se concesionează, aceasta având în vedere faptul că societatea a depus o cerere la
primăria orașului Nădlac prin care a solicitat concesionarea unei suprafețe de 10000 mp.

D-l secretar face precizzarea că întabularea în Cartea Funciară a orașului s-a efectuat
pentru parcelele solicitate, conform documentației elaborate de către societatea Alpin, fiind
în discuție parcelele înscrise în CF nr.304746- 13006 mp și CF nr.304745- 12055 mp, totalul
fiind de 25061 mp, în situația în care conducta se va afla doar pe o anumită porțiune este
necesar elaborarea unui plan parcelar care să fie anexat proiectului de hotărâre. De
asemenea, acest proiect de hotărâre împreună cu contractul de concesiune a fost trimis spre
studiu înainte de a fi introdus pe ordinea de zi către reprezentanții societății, nefiind
obiecțiuni în ceea ce privește suprafața care va fi concesionată.

D-l Dvorciac Dan face precizarea că, conform documentației depuse de către societate
anexate certificatului de urbanism, rezultă faptul că această conductă va traversa o porțiune
de teren mai scurtă decât este care se propune spre concesionare.

Se solicită o pauză, timp în care d-l Cătălin Vasiliu se informează la societate referitor
la suprafața de teren care urmează a se concesiona.

După pauză, d-l Cătălin Vasiliu precizează că se va concesiona întreaga suprafață care
este înscrisă în cele două extrase CF- 25061 mp.

Nefiind 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 a 2/3 din numărul
consilierilor aflați în funcție (  10 voturi ).

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

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.6. Diverse.
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D-l secretar prezintă cele două cereri depuse la primăria orașului Nădlac de către S.C.
STAR BUSINESS LIMITED S.R.L., societatea a achitat o parte din datoriile societății Globus
International S.R.L. la bugetul local, aceasta a cumpărat construcțiile societății situate în
zona Vamă, fiind interesată de cumpărarea terenului aferent construcțiilor, în această
situație fiind necesar elaborarea unui raport de evaluare, în situația în care consiliul se
hotărăște să îl vândă; chiria aferentă contractului de închiriere pentru acest teren este
foarte ridicată, contractul ar putea fi renegociat, societatea intenționând deschiderea unei
stații de carburanți și restaurant, societatea Globus nu a procedat la achitarea chiriei
aferente contractului, dar nici primăria după expirarea a 3 luni nu a procedat la rezilierea
contractului pe cale unilaterală pentru neplata la termen a acesteia; acest contract a fost
transferat de la consiliul județean Arad, ca urmare a câștigării dreptului de proprietate
asupra terenului de către orașul Nădlac, cu chiria aferentă contractului de închiriere aferent
acestui teren de 1400 dolari/lună, ceea ce este o sumă mare pentru această perioadă,
având în vedere faptul că afacerile în zona respectivă au mers bine până în perioada anului
2007. Societatea care a cumpărat clădirile solicită sau renegocierea contractului de
închiriere existent sau cumpărarea terenului în baza dreptului de preemțiune, în acest sens
fiind necesar să fie elaborat un raport de evaluare asupra terenului, se solicită avizul
consiliului, de precizat că buna credință a noului proprietar este dovedită prin plata
obligațiilor societății Globus la bugetul local, astfel nefiind alte discuții consilierii prezenți
fiind de acord cu această propunere.

Din partea compartimentului informatizare s-a depus un referat prin care se solicită
un aviz de principiu referitor la accesarea unui credit pentru proiectul de modernizare a
Grupului Școlar Jozef Gregor Tajovsky Nădlac și construcția drumului de legătură Nădlac-
Csanadpalota, fiind necesar un aviz în vederea demarării procedurilor legale referitor la
accesarea creditului de către orașul Nădlac, nefiind discuții această solicitare este supusă la
vot și aprobată în unanimitate de voturi.

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
extraordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 04.12.2012.

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.163
din 13.12.2012

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 13.12.2012,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.13250/2012
- referatul compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei

nr.13220/2012
- Hotărârea Consiliului Jude
- adresa Clubului Sportiv Victoria Nădlac nr.4/10.12.2012, înregistrată la

primăria orașului Nădlac sub nr.13142/10.12.2012
- 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 achizi
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
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- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios
Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi
Contencios

PREŞEDINTE DE
LEGALITATE

FAUR MARIA CARMEN SECRETAR
ALEXANDRU GROS
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