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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.164
Din 18.12.2012

privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac
din data de 18.12.2012

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
18.12.2012,

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 ordinare a Consiliului local Nădlac
din data de 18.12.2012, 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.164/18.12.2012

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

18.12.2012

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local
din data de 18.12.2012.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al extraordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 13.12.2012.

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

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale aplicabile în anul fiscal 2013.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafa

parcela nr. cad.302293, eviden tă în CF nr.302293 Nădlac, teren situat în orașul Nădlac,
jude -lui Cătană Cosmin- Valentin, domiciliat în orașul Nădlac, str. Dr. M. Luther,
nr.53, jud. Arad.

6.Proiect de hotărârea privind aprobarea vânzării terenului în suprafa
parcela nr.cad. 1172, eviden
Eminescu, nr.144 c, jud. Arad, d-nei Moise Luciana și d-lui Moise Ioan.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii dreptului de folosin
terenului atribuit, în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.216/29.11.2011, d-lui
Antal Raul- Constantin, domiciliat în orașul Nădlac, str. G. Enescu, nr.110, jud. Arad.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii terenului în suprafa
eviden

9.Proiect de hotărâre privind  aprobarea comasării loturilor imobilelor situate în oraşul
Nădlac, parcelele eviden

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licita
nr.cad.304532, eviden
nr.304531 Nădlac

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficienţelor la
normele de apărare împotriva incendiilor constatate la nivelul unităţii administrativ teritoriale a
oraşului Nădlac, în perioada semestrului II al anului 2012, şi pentru optimizarea capacităţii de
apărare împotriva incendiilor

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a parcelei nr.
cad.304758, eviden .

13.Proiect de hotărâre privind împuternicirea persoanelor care vor reprezenta Consiliul
local Nădlac în adunările generale, ordinare, extraordinare ale asociaţilor, precum şi în relaţiile cu
terţii, a S.C. Petrom Nădlac S.R.L., precum și acordarea unui mandat special către
reprezentan
S.R.L.

14.Prezentarea referatului d-lui consilier Tocilă Bogdan Valentin, înregistrat la primăria
orașului Nădlac sub nr.12856/03.12.2012.

15.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.165
Din 18.12.2012

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local
Nădlac din data de 13.12.2012

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 18.12.2012,

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 13.12.2012, 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.165/18.12.2012
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

PROCESUL VERBAL
al desfăşurării şedinţei extraordinare din data de 13.12.2012 a Consiliului local Nădlac

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 13.12.2012 a
fost convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.1160/10.12.2012, prin
convocator şi înmânarea invitaţiilor.

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

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 secretar constată că la ședință sunt prezenți majoritatea consilierilor aflați în
funcție ( 10 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 13.12.2012.

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

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

4.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 13.12.2012”, care este aprobat cu 9
voturi DA, 1 abținere: Paladie Răzvan. Se face precizarea că votul necesar pentru adoptarea
proiectului  de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 6 voturi ).

Preşedintele de şedinţă întreabă consilierii dacă sunt obiecţiuni referitoare la
procesul verbal încheiat în şedinţa Consiliului Local din data de 04.12.2012, 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 04.12.2012”, fiind aprobat cu 9 voturi DA, 1 abținere: Paladie Răzvan, votul necesar
pentru adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 6 voturi ).

Se trece la pct.3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli al Consiliului Local al orașului Nădlac pentru anul 2012.
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Se solicită avizul comisiilor de specialitate, din partea acestora fiind acordat aviz
favorabil.

Nefiind discuții, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 10 voturi DA,
votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității consilierilor aflați în
funcție (  8 voturi ).

Se trece la pct.4. Diverse.
D-l Bodnărescu Vasile susține că are de prezentat câteva probleme:

- ședința de astăzi este a doua ședință extraordinară care are loc în această lună, posibil că
rectificarea de buget care s-a propus pe ordinea de zi al ședinței de astăzi se putea supune
spre aprobare ori la ședința din data de 04.12, sau la cea care va avea loc pe data de
18.12- ședință ordinară, se încalcă prevederile regulamentului de organizare și funcționare a
consiliului, având în vedere faptul că există anumite termene de convocare a ședințelor,
trimiterea materialelor către comisiile de specialitate, ședințele de comisii este necesar să fie
ținute în anumite condiții, astfel azi se întâmplă că, consilierii trebuie să aprobe ceva despre
care s-ar putea să nu fi avut timp să se pregătească
- în ce privește sala de sport, din păcate nu a avut timp să meargă să vadă starea acesteia,
din informațiile primite, se pare că aceasta arată jalnic, la data definitivării lucrărilor trebuia
să existe o comisie de recepție care să observe situația reală a construcției, geamurile au
probleme, suma care se plătește lunar pentru contabila Clubului sportiv ar trebui să fie
achitată din banii acestuia, suma este destul de mare, la sală se încasează anumite sume de
bani care ar trebui să fie utilizate pentru administrarea acesteia; dacă este necesar să fie
efectuate anumite reparații din vina cuiva, acesta să plătească pagubele provocate, nu
plătește primăria stricăciunile altei persoane; se pune întrebarea, ce se întâmplă cu sumele
de bani care se încasează la sala de sport
- având în vedere bugetul aprobat, solicită ca pentru o ședință viitoare, toate instituțiile care
au primit bani să prezinte bilanțul cheltuielilor efectuate, ce s-a făcut cu sumele alocate de
la bugetul local
- în ce privește Casa de Cultură, dacă există posibilitatea ca majoretele și echipele de
dansuri să aparțină de această instituție

D-l primar susține că în ce privește rectificarea de buget care face obiectul ședinței
de astăzi, aceasta nu se putea supune spre aprobare în ședința consiliului local din data de
04.12, deoarece nu au fost primite sumele din partea Consiliului județean Arad, iar până la
ședința consiliului care va avea loc pe data de 18.12, era deja prea târziu pentru ca sumele
să fie virate la persoanele vizate. În ce privește sala de sport, aceasta a fost construită mai
demult, termenul de garanție a expirat deja, ne-am bucurat că cel puțin s-a construit o sală
de sport, iar la data efectuării recepției nu s-a văzut că ar exista probleme.

D-l Paliș Gligor face precizarea că la sala de sport, este necesar să fie puse garnituri
la geamuri, deoarece există o distanță de 1 cm, astfel când plouă, se prelinge apa înăuntru,
de asemenea au fost puse niște coame în partea de sus, s-a intervenit pentru a nu se
distruge ceea ce există, s-a intervenit cu spumă, însă aceasta nu ține; în ce privește salariul
contabilei, acesta se plătește din încasările de la sala de sport, din aceste sume fiind
achitate și impozitele pe salariile Clubului, se cunoaște foarte bine aspectul că mai există o
altă sală de sport în localitate, astfel că aceasta nu mai este așa de solicitată, de asemenea
se acordă și gratuități pentru copii care practică acolo handbal și volei, nivelul încasărilor nu
mai este același ca și în anii trecuți, acesta fiind diminuat considerabil.

D-l Șomrak Dușan susține, în calitate de președinte al clubului, că a fost de
nenumărate ori la sala de sport, împreună cu d-l Boliac Sofronie și d-l Paliș Gligor, având în
vedere situația acestei construcții, au hotărât că este necesar să fie efectuate anumite
reparații, la geamuri dacă nu se pune acea garnitură, se prelinge apa în sală și se va
distruge linoleum, în ce privește anul viitor, va avea în vedere ca sumele care vor fi alocate
către acest club să nu fie depășite, iar cheltuielile efectuate vor fi verificate.
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D-na Mazuch Marinela face precizarea că la noi sala de sport este administrată de
către o singură persoană și arată cum arată, în alte țări există administrator, femei de
serviciu, fochist, mecanic, sala arătând altfel.

D-l primar anunță faptul că pe data de 23.12 va avea loc un concert de colinde, la
care vor fi angrenate cultele religioase din localitate, participând și școala, precum și fanfara
din oraș, s-a luat legătura în principiu deja cu toate aceste instituții, urmând ca cei care vor
dori să participe, să fie stabilit un program de comun acord, membri consiliului local pot să
vină și ei cu propuneri de idei constructive în organizarea acestui concert pentru a fi pe
placul tuturor.

D-l Bodnărescu Vasile este de părere că pentru a se evita anumite animozități,
discuții, toți cei vizați să fie invitați la discuții, iar programul să fie stabilit de comun acord.

D-l Șomrak Dușan susține că s-au purtat deja discuții de principiu referitor la acest
concert cu toate instituțiile vizate, iar luni se va efectua o întrunire, fiind stabilit timpul care
se va aloca fiecărui participant, precum și ordinea de participare.

D-l primar susține ca o condiție de bun simț, participanții care evoluează la început să
nu plece până la terminarea evoluției celorlalți participanți.

D-l Paladie Răzvan este de părere că ar trebui strânse anumite fonduri pentru cei
care vor evolua pe scenă.

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 13.12.2012.

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.166
Din 18.12.2012

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

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit  în şedinţa ordinară din data
de 18.12.2012,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.13371/2012
- referatul compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei

nr.13344/2012
- referatul SVSU Nădlac nr.13296/2012
- 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 adoptată 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
ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA
_____________________________________________________________________

CONSILIUL LOCAL 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.167
din 18.12.2012

privind aprobarea taxelor speciale aplicabile în anul fiscal 2013

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
18.12.2012,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.11368/2012
- referatul consilierului juridic din cadrul aparatului permanent de lucru al

Consiliului Local Nădlac nr.11366, 11365/2012
- procesul verbal nr.12982/2012
- referatul arhitectului-șef din cadrul primăriei nr.11283/2012
- referatul compartimentului pentru cadastru şi agricultură din cadrul

primăriei nr.11302/2012
- referatul compartimentului administrativ- secretariat din cadrul primăriei

nr.12355/2012
- referatul compartimentului impozite şi taxe din cadrul primăriei

nr.11487/2012
- referatul Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor

nr.10870/2012
- referatul compartimentului protecţie civilă din cadrul primăriei

nr.11442/2012
- referatul SPVSU Nădlac nr.11346, 11345/2012
- Anunţul propriu-zis al primăriei orașului Nădlac
- Afișarea de pe site-ul NT TV
- Afișarea de pe site-ul primăriei Nădlac
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.147/ privind emiterea, în vederea

iniţierii procedurii prevăzute de Legea nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, a acordului de principiu asupra
proiectului de hotărâre privind „aprobarea taxelor speciale aplicabile în
anul fiscal 2013”

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.39/27.02.2007 privind aprobarea
Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale

- Prevederile Legii nr.571/2003- Codul Fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare

- Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare

- Prevederile art. 27-30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare

- prevederile art. 25, art.36(2), lit. b, (4), lit. c 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
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- 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 taxele speciale pentru Piaţa Agroalimentară şi Piaţa Obor
pentru anul 2013, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă taxele speciale pentru serviciile prestate de către Serviciului
comunitar local de evidenţă a persoanelor, pentru anul 2013, conform anexei nr.2 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă taxele speciale pentru serviciile prestate de către
compartimentul urbanism din cadrul primăriei, pentru anul fiscal 2013, conform anexei
nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă taxele speciale pentru serviciile prestate de către
compartimentul protecţie civilă din cadrul primăriei, în afara situaţiilor de urgenţă,
pentru anul fiscal 2013, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre

Art. 5. Se aprobă îndeplinirea unor servicii, contra cost, de către serviciul public
voluntar pentru situaţii de urgenţă, către orice persoană fizică sau juridică, fără a afecta
îndeplinirea atribuţiilor, după cum urmează:

a. Supravegherea respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la
târguri, expoziţii, manifestări cultural-sportive, activităţi de filmare şi
alte asemenea: - cu autospeciala de stins incendii

- cu personalul de prevenire şi intervenţie al serviciului
fără autospeciala psi

b. Transportul apei cu autospeciala de stins incendii
c. Evacuarea apei din subsolurile clădirilor sau din fântâni, desfundarea

podeţelor: - cu autospeciala
- cu motopompa PS 12RI

d. Utilizarea scării extensibile pentru interven mi
e. Interven pompierilor la înăl

ghe
f. Utilizarea cisternei de 8000 litri pentru transportul apei

Art. 6. Se aprobă taxele serviciilor îndeplinite de către Serviciul voluntar pentru
situaţii de urgenţă Nădlac, pentru anul fiscal 2013,  prevăzute în anexele nr.5-6 la
prezenta hotărâre.

Art. 7. Se aprobă taxa specială pentru ieşirea în teren în vederea identificării
amplasamentelor, la cerere, în cuantum de 15 lei/oră. Taxa specială, în cazul ieşirilor în
teren efectuate la solicitarea organelor de poliţie, se va achita de cel care se face
vinovat tulburarea dreptului de proprietate.

Stabilirea timpului efectiv, necesar ieşirii şi identificării amplasamentului propriu
zis se face prin încheierea unui proces verbal, opozabil persoanei care urmează a
efectua plata taxei speciale.

Art. 8. Se aprobă taxele speciale pentru serviciile prestate de către
compartimentul impozite şi taxe din cadrul primăriei, pentru anul fiscal 2013, conform
anexei nr.7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9. Se aprobă taxa specială de înregistrare a contractelor de arendare în
cuantum de 5 lei/ contract de arendare, pentru anul fiscal 2013, precum și
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documentele necesare care se depun de către arendaș la data înregistrării contractului
de arendare, conform anexei nr.8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 1 ianuarie
2013.

Art. 11. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului impozite şi taxe
- compartimentului administrarea patrimoniului local
- compartimentului contabilitate-casierie
- compartimentului protecţie civilă
- compartimentului pentru cadastru şi agricultură
- Compartimentului urbanism
- Compartimentului administrativ- secretariat
- SPVSU Nădlac
- Serviciului comunitar local de evidenţă a persoanelor
- cetăţenilor, prin afişare
- 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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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.168
Din 18.12.2012

privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 1208 mp, parcela cu nr. cad.
302293, evidenţiată în CF nr. 302293 Nădlac, teren situat în oraşul Nădlac, jud.
Arad, d-lui Cătană Cosmin-Valentin, domiciliat în oraşul Nadlac, str. Dr. Martin

Luther nr. 53, jud. Arad

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
18.12.2012,

Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.13261/2012
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr.13137/10.12.2012
- Cererea d-lui Cătană Cosmin-Valentin, înregistrată la primăria oraşului

Nădlac sub nr. 11263/30.10.2012
- Contractul de vânzare-cumpărare din 06.12.2005
- Contractul de vânzare-cumpărare din 04.09.2012
- 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
C.F. 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. 302293 Nădlac
- planul de încadrare în zonă
- adeverinţa nr.11265/20.11.2012 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.
13103/07.12.2012, din care rezultă achitarea impozitelor şi taxelor
locale

- 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
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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 1208 mp, parcela cu
nr. cad. 302293, evidenţiată în CF nr. 302293 Nădlac, teren situat în oraşul Nădlac,
jud. Arad, d-lui Cătană Cosmin-Valentin, legitimat cu C.I seria AR nr. 204712,
eliberată de Poliţia oraşului Nădlac la data de 30.03.2004, CNP 1840805020134,
domiciliat în oraşul Nădlac, str. Dr. Martin Luther nr. 53, 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. 302293,

evidenţiată în CF nr. 302293 Nădlac, în suprafaţă de 1208 mp, teren 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-lui Cătană Cosmin-Valentin, domiciliat in oraşul Nadlac, str. Dr.

Martin Luther nr. 53, jud. Arad
 Instituţiei Prefectului - judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ – Compartimentul 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.169
Din 18.12.2012

privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 360 mp, parcela cu nr. cad.1172,
evidenţiată în CF nr.302452 Nădlac ( provenită din conversia pe hârtie a CF nr.8828
Nădlac ), teren situat în oraşul Nădlac, str. M. Eminescu nr. 144 c, jud. Arad, d-nei

Moise Luciana şi d-lui Moise Ioan

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
18.12.2012,

Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.13262/2012
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr. 13161/10.12.2012
- cererea d-nei Moise Luciana şi d-lui Moise Ioan, înregistrată la Primăria

oraşului Nădlac sub nr. 13106/06.12.2012
- contractul de vânzare-cumpărare nr. 529 din 27.07.2012
- 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

- 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 ulterioar

- Extras CF nr.302452- C1 Nădlac ( provenită din conversia pe hârtie a CF
nr. 8826/a Nădlac

- Extras CF nr.302452 Nădlac ( provenită din conversia pe hârtie a CF
nr.8828 Nădlac

- adeverinţa nr. 13107/06.12.2012, 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.
13104/07.12.2012, din care rezultă achitarea impozitelor şi taxelor locale

- 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 nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
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HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă vânzarea terenului intravilan în suprafaţă 360 mp, parcela cu nr.
cad.1172, evidenţiată în CF nr. 302452 Nădlac ( provenită din conversia pe hârtie a CF
nr.8828 Nădlac ), teren situat în oraşul Nădlac str. M. Eminescu nr. 144 c, judeţul
Arad, în cota de ½ d-nei Moise Luciana, legitimată cu C.I. seria AR nr. 474528,
eliberată de SPCLEP Nădlac la data de 18.06.2010, CNP 2760309024486, cu domiciliul
în oraşul Nădlac, str. Horea nr. 24, jud. Arad şi în cota ½ d-lui Moise Ioan, legitimat cu
C.I. seria KV nr. 146520, eliberată de Poliţia oraşului Întorsura Buzăului la data de
13.06.2005, CNP 1910527142177, cu domiciliul în sat. Ladăuţi (com. Barcani) nr. 96,
jud. Covasna, stabilit reşedinţa în oraşul Nădlac, str. Horea nr. 24, 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.1172, evidenţiată

în CF nr.302452 Nădlac ( provenită din conversia pe hârtie a CF nr. 8828 Nădlac ), în
suprafaţă de 360 mp, teren situat în oraşul Nădlac str. M. Eminescu nr. 144 c, 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 Moise Luciana, domiciliată în oraşul Nădlac, str. Horea nr. 24,

jud. Arad
 d-lui Moise Ioan, domiciliat în oraşul Nădlac, str. Horea nr. 24, jud.

Arad
 Instituţiei Prefectului – judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi
Contencios

PREŞEDINTE DE
FAUR MARIA CARMEN 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.170
din 18.12.2012

privind aprobarea retragerii dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului atribuit,
în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr. 216 din 29.11.2011, d-lui

Antal Raul-Costantin, domiciliat în Nădlac, str. G. Enescu nr. 110, jud. Arad

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
18.12.2012,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.13281/2012
- Referatul  compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr.13222/2012
- Cererea d-lui Antal Raul Constantin, înregistrată la primăria orașului

Nădlac sub nr.12904/05.12.2012
- Prevederile Hotărârii Consiliului local Nădlac nr.216/29.11.2011 privind

atribuirea unei suprafeţe din parcela nr. top. 13691/56, evidenţiată  în CF
nr. 303476  Nădlac – Nr. CF vechi 2201, nr. top. 13691/56,  în folosinţă
gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate personală, d-lui Antal
Raul-Costantin

- Procesul verbal de predare-primire a terenului destinat construirii de
locuinţă în baza Legii nr. 15/2003, nr. 15809 din 08.12.2011

- Contractul de închiriere nr. 15830/09.12.2011
- prevederile Legii nr.15/2003, republicată, privind sprijinul acordat

tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală -
republicare;

- Hotărârea nr.896/2003 privind Normele Metodologice din 29.07.2003
pentru aplicarea Legii nr.15/2003, republicată, privind sprijinul acordat
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală;

- Extras CF nr. 303476 Nădlac ( provenită din conversia pe hârtie a CF
nr.2201 Nădlac )

- Prevederile art. 36 (2), lit. ”c”, (5), lit. „b” 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 retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului în
suprafaţă de 400 mp, situat în oraşul Nădlac str. Crişan nr. 32, jud. Arad, respectiv
cota de 400/828 din parcela nr. top. 13691/56, evidenţiată în C.F. nr. 303476
Nădlac ( provenită din conversia pe hârtie a CF nr.2201 Nădlac ), proprietatea
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privată a oraşului, atribuit în baza prevederilor Hotărârii Consiliului local Nădlac nr.
216/29.11.2011, d-lui Antal Raul-Constantin, domiciliat în oraşul Nădlac str. G.
Enescu nr. 110, jud. Arad, identificat cu C.I. seria AR nr. 243748, CNP
1901209021690, în condiţiile nerespectării prevederilor art. 4 din Hotărârea
Consiliului local nr. 216/29.11.2011.
Art.2. Retragerea dreptului de folosinţă gratuită a terenului pentru construirea
unei locuinţe proprietate personală se face de către primarul oraşului Nădlac, d-l
Vasile Ciceac, în termen de 15 zile de la data aprobării de către Consiliul local, pe
bază de proces verbal.
Art.3. Se aprobă rezilierea contractului de închiriere nr. 15830/09.12.2011, având
ca obiect închirierea imobilului (teren) proprietatea privată a oraşului Nădlac, în
suprafaţă de 428 mp, respectiv cota de 428/828, situat în oraşul Nădlac, str.
Crişan nr. 32, jud. Arad, din parcela nr. top. 13691/56, înscrisă în CF nr. 303476
Nădlac ( provenită din conversia pe hârtie a CF nr.2201 Nădlac ), încheiat între
Oraşul Nădlac şi d-l Antal Raul-Constantin, domiciliat în oraşul Nădlac, str. G.
Enescu nr. 110, jud. Arad, identificat cu C.I. seria AR nr. 243748, CNP
1901209021690, în condiţiile cap. VII art. 7 lit. d din contract, conform actului
adiţional anexat la prezenta hotărâre.
Art.4. Pentru semnarea actului adiţional menţionat la art. 3 se desemnează:

- CICEAC VASILE – primar
- GROS ALEXANDRU – secretar

care pot exercita acest mandat şi distinct, independent  câte unul.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:

 Primarului oraşului Nădlac
 Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
 d-lui Antal Raul-Constantin, domiciliat în oraşul Nădlac, str. G. Enescu nr.

110, jud. Arad
 Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Biroul de Carte Funciară

Arad
 Instituţiei Prefectului – judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios.

PREŞEDINTE DE EMNEAZĂ PENTRU
LEGALITATE

FAUR MARIA CARMEN SECRETAR
ALEXANDRU GROS



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.171
din 18.12.2012

privind aprobarea închirierii terenului în suprafaţă de 2920 mp, parcela nr. top. 4055/8/1,
evidenţiată în CF nr.302608 Nădlac ( provenită din conversia pe hârtie a CF nr.9242 Nădlac )

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 18.12.2012,
Având în vedere :

- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.13338/2012
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local nr.13372/2012
- adresa S.C. Star Busines Limited S.R.L., înregistrată la primăria oraşului Nădlac

sub nr.12540/26.11.2012
- adresa S.C. Star Busines Limited S.R.L., înregistrată la primăria Oraşului Nădlac

sub nr.12573/27.11.2012
- contractul de închiriere încheiat în baza HCL 165/28.10.2008 cu S.C. Globus

Interna .R.L., nr.12850/31.10.2008
- prevederile art.36(1), (2), lit.c, (5), lit.b din Legea nr.215/2001 privind 2001

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

- Extras CF nr.302608 Nădlac ( provenită din conversia pe hârtie a CF nr.9242
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,

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E :

Art. 1. Se aprobă închirierea terenului în suprafaţă de 2920 mp, parcela nr. top. 4055/8/1,
evidenţiată în CF nr.302608 Nădlac ( provenită din conversia pe hârtie a CF nr.9242 Nădlac )
către S.C. STAR BUSINESS LIMITED  S.R.L., cu sediul in Deva, str. Stadion nr.4, CIF RO
30757002, nr.înregistrare la Oficiul registrului Comerţului J20/920/2012, dispunându-se în
condi contractul nr.12850/31.10.2008 încheiat în baza HCL 165/28.10.2008,
încheierea unui act adi sensul rezilierii contractului
nr.12580/31.10.2008.

Art. 2. Condiţiile închirierii sunt cele stabilite conform contractului, anexă care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă suspendarea pe o perioadă de 6 luni a plă in
contractul de închiriere prevăzut la art.2, cu condi
datoriilor reprezentând chiria neachitată de către fostul proprietar al construc aferente
contractului de închiriere nr.12580/31.10.2008, obliga umată prin adresa înregistrată la
primăria orașului Nădlac sub nr.12.573/27.11.2012.

Art. 4. Nerespectarea prevederilor art.3  din prezenta hotărâre, atrage sistarea suspendării
aprobate.

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



- S.C. STAR BUSINESS LIMITED  S.R.L.
- Instituţiei Prefectului judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ-

Compartimentul Controlul legalită

Preşedinte de şedinţă                      Contrasemnează pentru legalitate
Faur Maria Carmen Secretar

Gros Alexandru
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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 : ofiice@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

HOTĂRÂREA Nr.172
Din 18.12.2012

privind aprobarea comasării loturilor imobilelor situate în oraşul Nădlac,
parcelele eviden nr.300129 Nădlac și CF nr.300128 Nădlac

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
18.12.2012,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.13290/2012
- referatul arhitectului-șef din cadrul primăriei nr.13289/2012
- referatul de admitere (alipire imobil ) al Oficiului de Cadastru și Publicitate

Imobiliară Arad nr.79901/15.11.2012, înregistrat la primăria orașului Nădlac
sub nr.13291/12.12.2012

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

- extras CF nr.300129 Nădlac
- extras CF nr.300128 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 comasarea loturilor imobilului situat în oraşul Nădlac, respectiv a
parcelei cu nr.cad.300129, evidenţiată în CF nr. 300129 Nădlac, în suprafaţă de 12587
mp, cu parcela nr.cad.300128, evidenţiată în CF nr.300128 Nădlac, în suprafaţă de
17075 mp, rezultând parcela cu nr. cad.304769, cu suprafaţa de 29662 mp, categoria
de folosinţă pășune în extravilan, conform anexelor nr.1-2 care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.2. Terenul menţionat în cuprinsul art.1 nu a făcut obiectul legilor proprietăţii.
Art.3. 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.4. Prezenta hotărâre se comunică:
 Primarului oraşului Nădlac,
 Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
 Compartimentului urbanism din cadrul primăriei
 Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară Arad
 Instituţiei Prefectului - judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

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.173
Din 18.12.2012

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a parcelei nr. cad. 304532,
evidenţiată în CF nr. 304532 Nădlac, nr. cad. 304531, evidenţiată în CF nr.

304531 şi nr. cad. 304530, evidenţiată în CF nr. 304530 Nădlac

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
18.12.2012

Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.13311/2012
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr. 13280/12.12.2012
- extras CF nr. 304532 Nădlac
- extras CF nr. 304531 Nădlac
- extras CF nr. 304530 Nădlac
- Hotărârea Consiliului local Nădlac nr.124 din 21.09.2010  privind

aprobarea parcelării imobilului situat în intravilanul oraşului Nădlac,
evidenţiat în CF nr. 301730 Nădlac, parcela nr. cad. 301730, în suprafaţă
de 48.421 mp

- Hotărârea Consiliului local Nădlac nr.128 din 30.10.2012  privind
aprobarea parcelării terenului în suprafaţă totală de 2306 mp

- prevederile art. 36 alin (1) şi (2) lit.,,c”, (5) lit. ,,b”, art. 123 (1), (2) 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 nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului evidenţiat în CF nr.
304532 Nădlac, parcela nr. cad. 304532, în suprafaţă de 750 mp, conform caietului de
sarcini, anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului evidenţiat în CF nr.
304531 Nădlac, parcela nr. cad. 304531, în suprafaţă de 778 mp, conform caietului de
sarcini, anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului evidenţiat în CF nr.
304530 Nădlac, parcela nr. cad. 304530, în suprafaţă de 778 mp, conform caietului de
sarcini, anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Preţul de pornire a licitaţiilor publice organizate în vederea vânzării parcelelor
menţionate în cuprinsul art. 1-3 este de 1 euro/mp.

Art.5. Pentru semnarea contractelor de vânzare cumpărare a parcelelor menţionate
la art. 1-3 se împuternicesc următoarele persoane:

- CICEAC VASILE – primarul oraşului Nădlac



- GROS ALEXANDRU – secretarul oraşului Nădlac
Art.6. Persoanele împuternicite conform art. 5 vor putea exercita mandatul şi

distinct, independent câte unul.
Art.7. Parcelele menţionate în cuprinsul art. 1-3 nu au făcut obiectul cererilor

depuse în baza prevederilor legilor proprietăţii.
Art.8. Prezenta hotărâre se comunică :

 primarului oraşului Nădlac
 compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei,

în vederea organizării licitaţiei publice de vânzare a terenului
 Instituţiei Prefectului - judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios.

Preşedinte de şedinţă                      Contrasemnează pentru legalitate
Faur Maria Carmen Secretar

Gros Alexandru



ROMÂNIA
JUDEŢUL  ARAD

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC
315500-Nădlac, str.1 Decembrie,nr.24,tel:0257474325,Fax:473300

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

HOTĂRÂREA nr.174
din 18.12.2012

privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficienţelor la normele de apărare împotriva
incendiilor constatate la nivelul unităţii administrativ teritoriale a oraşului Nădlac, în perioada

semestrului II al anului 2012, şi pentru optimizarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 18.12.2012,
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului orașului Nădlac nr.13247/2012
- Raportul de analiză a activităţii de prevenire împotriva incendiilor şi a neregulilor  la normele de
apărare împotriva incendiilor constatate la controalele desfăşurate de serviciul voluntar în semestrul
II - 2012 în sectorul de competenţă nr.13245/2012
- Raport de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul oraşului Nădlac pe
semestrul II al anului 2012 nr.13246/2012
- prevederile art.13 lit.i) din Legea nr.307/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.18 din Regulament de planificare, organizare, desfăşurare a activităţii de prevenire
a situaţiilor de urgenţă prestate de servicii voluntare aprobat prin Ordinul 160/2007;
- prevederile art.14 lit.m) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi ale art.15
din Norme generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin Ordinul 163/2007.
- prevederile art. 36 alin. 2 lit.d) şi  alin. 6 pct.8 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, juridică şi de
disciplină,
- Avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie , mediu şi turism,
administraţie publică locală,
- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social - culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie,
muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport

În temeiul art.45(1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă măsurile pentru remedierea deficienţelor la normele de apărare împotriva
incendiilor constatate la nivelul unităţii administrativ teritoriale Nădlac în perioada semestrului II al
anului 2012, şi pentru optimizarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor, prevăzute în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac;
- Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „V.Goldiş” al Judeţului Arad;
- Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Nădlac;
- Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac;
- Serviciului Centrului de Zi de îngrijire a copiilor Nădlac
- Clubului Sportiv Victoria Nădlac
- Casei de Cultură Nădlac
- Instituţia Prefectului Judeţului Arad, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ-

Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios.

Preşedinte de şedinţă                      Contrasemnează pentru legalitate
Faur Maria Carmen Secretar

Gros Alexandru



Anexa la HCL nr.174 din 18.12.2012

Măsuri pentru remedierea deficienţelor la normele de apare împotriva incendiilor la nivelul
unităţii administrativ teritoriale a oraşului Nădlac şi pentru optimizarea capacităţii de

apărare împotriva incendiilor

Nr.
Crt.

Deficienţe/Nereguli/Activităţi Propuneri de măsuri pentru
îndepărtarea deficienţelor la normele
de apărare împotriva incendiilor

Termen de
realizare

Răspunde

1 Art.110, alin (2) din OMAI
nr.163/2007- calea de evacuare
(coridor) este amplasat mobilier care
reduce lăţimea căii de evacuare la
localul de şcoală nr.1 şi la toate
locaţiile grădiniţelor.

Eliberarea căilor de evacuare
(coridoare) de mobilier la localul
de şcoală nr.1 şi la toate locaţiile
grădiniţelor, cu respectarea
prevederilor art. 110, alin (2) din
OMAI nr.163/2007

31.01.2013 -Director prof.
Huszarik Pavel

2 Art.2.6.16 din P118/1999 Normativ de
siguranţă la foc a construcţiilor –
sensul de deschidere a uşilor pe traseul
de evacuare este spre interior contrar
sensului de deplasare a persoanelor la
localurile de şcoală nr.1 şi nr.2 şi
Grădiniţa PP2 str. Dr. M. Luther
nr.144.

Modificarea sensul de
deschidere a uşilor pe traseul de
evacuare a persoanelor la:
localurile de şcoală nr.1 şi nr.2,
Grădiniţa PP2 str. Dr. M. Luther
nr.144, cu respectarea art. 2.6.16
din P118/1999.

30.04.2013 -Director prof.
Huszarik  Pavel

3 Art.2.6.18 din P118/1999- la Grădiniţa
PN2 , str Stejarului nr.5, în dreptul uşii
de evacuare spre clădirea veche există
prag care are înălţimea mai mare de
2,5 cm.

Înlăturarea pragului care are
înălţimea mai mare de 2,5 cm la
Grădiniţa PN2, str. Stejarului
nr.5, în dreptul uşii de evacuare
spre clădirea veche, conform
Art.2.6.18 din P118/1999.

31.01.2013 -Director
Huszarik Pavel

4 Art. 19, lit.c) din Legea nr.307/2006
privind apărarea împotriva incendiilor-
nu s-a solicitat obţinerea  autorizaţiei
de securitate la incendiu la Grădiniţa
PP2 din str. Stejarului nr.5.

Obţinerea  autorizaţiei de
securitate la incendiu la
Grădiniţa PP2 din str. Stejarului
nr.5, conform art. 19, lit.c) din
Legea nr.307/2006 privind
apărarea împotriva incendiilor.

31.01.2013 -Director prof.
Huszarik Pavel

5 HG 917/2006 şi ale art. 134 OMAI
163/2007-nu este realizată marcarea
locurilor de amplasare a mijloacelor
de stingere (stingătoare) la localul de
şcoală nr.5, nr.8 şi nr.3.

Marcarea locurilor de amplasare
a mijloacelor de stingere
(stingătoare) la localul de şcoală
nr.5, nr.8 şi nr.3. cu indicatoare,
potrivit HG 917/2006 şi ale art.
134 OMAI 163/2007.

31.03.2013 -Director prof.
Huszarik Pavel

6 Art.131 OMAI 163/2007- nu este
asigurată dotarea cu mijloace de primă
intervenţie în caz de incendiu la
localurile de şcoală şi grădiniţe.

Dotarea cu mijloace de primă
intervenţie în caz de incendiu la
localurile de şcoală şi grădiniţe,
potrivit planurilor de apărare
împotriva incendiilor.

31.03.2013 Director prof.
Huszarik Pavel

7 P118/1999, art. 4.2.107 - nu există
scara exterioară de evacuare a
persoanelor în caz de incendiu la
Centrul de zi îngrijire copii.

Realizarea scării exterioară de
evacuare a persoanelor în caz de
incendiu la Centrul de zi îngrijire
copii cu respectarea prevederilor
P118/1999, art. 4.2.107

30.06.2013 Director Iaros
Rudolf

8 art.4.13 NP086-2005 Normativ pentru
proiectarea, executarea şi exploatarea

Marcarea hidranţilor interiori de
incendiu cu iluminatul de siguranţă

30.06.2013 Kresan Andrei



instalaţiilor de stingere a incendiilor:
hidranţii interiori de incendiu nu sunt
marcaţi cu iluminat de siguranţă în
clădirea Casei de cultură a oraşului.

conform art.4.13 NP086-2005
Normativ pentru proiectarea,
executarea şi exploatarea
instalaţiilor de stingere a incendiilor

9 Legea nr.307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor, art.10, pct.1 –
Consiliile locale nu colaborează între
ele, contribuind cu forţe şi mijloace,
pe bază de reciprocitate sau pe bază
contractuală pentru limitarea
propagării şi stingerea incendiilor,
precum şi pentru limitarea şi
înlăturarea efectelor acestora

Încheierea convenţiilor de
colaborare pe bază de
reciprocitate în domeniul
stingerii incendiilor cu consiliile
locale ale localităţilor învecinate.

31.01.2013 -Vasile Ciceac,
primar

10 art. 55 OMAI 163/2007 – hala de
sport nu este dotată cu sisteme de
semnalizare alarmare şi alertare în caz
de incendiu-detectoare optice de fum
şi butoane manuale;

Dotarea cu sisteme de
semnalizare alarmare şi alertare
în caz de incendiu-detectoare
optice de fum şi butoane
manuale a sălii de sport, art. 55
din OMAI 163/2007.

30.06.2013 Preşedinte Club
Sportiv Victoria
Nădlac

11 art. 57 OMAI 163/2007 – instalaţia de
hidranţi exteriori nu asigură
posibilitatea realizării intervenţiei, în
faza iniţială a incendiului din lipsa:
furtunurilor de tip B; Hidrant portativ
D100; ţeava de refulare, cheia de
fixare a racordurilor, la sala de sport a
localităţii.

Dotarea cu furtunuri de tip B;
Hidrant portativ D100; ţeava de
refulare, cheia de fixare a
racordurilor, pentru realizarea
intervenţiei la incendii de la
hidrantul exterior la sala de
sport.

31.03. 2013 Preşedinte Club
Sportiv Victoria
Nădlac

12 Art.66-76 OMAI 163/2007 – nu există
instalaţie de iluminat de siguranţă şi
sursa de alimentare de rezervă.

Realizarea instalaţiei de iluminat
de siguranţă şi sursa de
alimentare de rezervă la sala de
sport, conform art.66-67 OMAI
163/2007.

30.06.2013 Preşedinte Club
Sportiv Victoria
Nădlac

13 art.123 OMAI 163/2007  şi scenariul
de securitate la incendiu– nu este
asigurată echiparea şi dotarea
construcţiilor, sala de sport, cu
mijloace  tehnice de stingere a
incendiilor: 4 stingătoare P6 (sala de
sport), 2 stingătoare P6 (în anexe).

Echiparea şi dotarea
construcţiilor cu mijloace
tehnice de stingere a incendiilor:
4 stingătoare P6 (sala de sport),
2 stingătoare P6 (în anexe) la
sala de sport, conform art.66-67
OMAI 163/2007 şi scenariului
de securitate la incendiu.

31.01.2013 Preşedinte Club
Sportiv Victoria
Nădlac

14 Deficienţe constatate la gospodăriile
populaţiei şi instituţii, menţionate în
raport

1.Verificarea înlăturării
deficienţelor constatate la
gospodăriile populaţiei, la instituţii
şi servicii subordonare consiliului
local.
2. Continuarea controalelor de
prevenire la normele de apărare
împotriva incendiilor în
gospodăriile populaţiei. .

Permanent -primar
Vasile Ciceac
- şef.serviciu
Roszkoş Ioan

15 Informarea persoanelor fizice şi
juridice pentru cunoaşterea şi
respectarea regulilor şi a măsurilor
de apărare împotriva incendiilor la
nivelul localităţii

Permanent -şef serviciu
Roszkoş Ioan
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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.175
din 18.12.2012

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a parcelei nr. cad.304758, eviden
CF nr.304758 Nădlac, proprietatea privată a oraşului Nădlac

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
18.12.2012,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.13334/2012
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei

nr.13335/2012
- Extras CF nr.304758 Nădlac
- prevederile art.36(2), lit.”c”, (5), lit.”b” şi „c” şi art.123 din Legea nr.215/2001 privind

administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- 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 și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică, prin procedura cererii de oferte, a terenului
evidenţiat în CF nr.304758 Nădlac, parcela nr. cadastral 304758, în suprafaţă de 23969 mp,
pășune situată în extravilanul oraşul Nădlac, cu destinaţia de unităţi de industrie şi spaţii de
depozitare, conform caietului de sarcini- anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Preţul minim de vânzare a parcelei menţionate în cuprinsul art.1 este de 1 Euro/mp,
preţul fiind achitat în lei la cursul BNR din ziua plăţii.

Art.3. Nerespectarea, în parte sau în tot, a clauzelor caietului de sarcini prevăzute la anexa
nr.1 dă dreptul vânzătorului, ca fără somaţie judecată, punere în întârziere sau intervenţia
instanţei de judecată, să considere contractul de vânzare-cumpărare reziliat ( pact comisoriu grad
IV ) şi pierderea dreptului de proprietate asupra terenului fără despăgubiri.

Art.4. Pentru semnarea contractului de vânzare- cumpărare a parcelei menţionate în
cuprinsul art.1 se împuternicesc următoarele persoane:

- Vasile Ciceac- primarul oraşului Nădlac
- Alexandru Gros- secretarul oraşului Nădlac
Art.5. Persoanele împuternicite conform art.4. vor putea exercita şi distinct, independent câte

unul.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică:

 Primarului oraşului Nădlac,
 Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
 Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ,

Compartimentul Controlul Legalită

Preşedinte de şedinţă                      Contrasemnează pentru legalitate
Faur Maria Carmen Secretar

Gros Alexandru



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.176
din 18.12.2012

privind împuternicirea persoanelor care vor reprezenta Consiliul local Nădlac în
adunările generale, ordinare, extraordinare ale asociaţilor, precum şi în relaţiile cu
terţii, a S.C. Petrom Nădlac S.R.L., precum și acordarea unui mandat special către

reprezentan
PETROM NĂDLAC S.R.L.

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
18.12.2012,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului orașului Nădlac nr.13336/2012
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din

cadrul primăriei nr.13391/2012
- adresa S.C. PETROM NĂDLAC S.R.L., înregistrată la primăria

orașului Nădlac sub nr.13320/12.12.2012
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.45/31.03.2009 privind

împuternicirea persoanelor care vor reprezenta Consiliul local în
adunările generale, ordinare, extraordinare ale asociaţilor, precum şi
în relaţiile cu terţii, a S.C. Petrom Nădlac S.R.L.

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.28/24.02.2009 privind
aprobarea contractului-cadru pentru reprezentanţii Consiliului Local
mandataţi să reprezinte interesele capitalului oraşului Nădlac

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

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se împuternicesc:

- d-l Somrak Dusan, viceprimarul oraşului
- d-na Tocilă Bogdan Valentin, consilier local
- d-l Lupşa Eugen, consilier local
- d-l Bodnărescu Vasile Constantin, consilier local

pentru a reprezenta interesele Consiliului Local Nădlac în adunările generale,
ordinare, extraordinare ale asociaţilor, precum şi în relaţiile cu terţii, a S.C. PETROM
NĂDLAC S.R.L.

Art.2. Persoanele împuternicite conform prevederilor art.1 vor putea exercita
mandatul şi distinct, independent câte unul.

Art.3. Prezenta hotărâre abrogă prevederile Hotărârii Consiliului Local Nădlac
nr.45/31.03.2009 privind împuternicirea persoanelor care vor reprezenta Consiliul
local în adunările generale, ordinare, extraordinare ale asociaţilor, precum şi în
relaţiile cu terţii, a S.C. Petrom Nădlac S.R.L.

Art.4. Persoanele desemnate să reprezinte Consiliul Local al oraşului Nădlac în
Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. PETROM NĂDLAC S.R.L. conform art.1 îşi



vor exercita atribuţiile în baza contractului de reprezentare aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local Nădlac nr.28/24.02.2009. Refuzul nejustificat de semnare a
contractului de reprezentare în termen de 10 zile de la data comunicării prezentei
hotărâri duce la revocarea de drept a mandatului atribuit prin Hotărârea Consiliului
Local.

Art.5. Se acordă mandat special reprezentan
Adunarea generală a asocia
prevederilor art.1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- S.C. „PETROM NĂDLAC” S.R.L.
- reprezentan
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ, Compartimentul Controlul Legalită
Contencios

Preşedinte de şedinţă                      Contrasemnează pentru legalitate
Faur Maria Carmen Secretar

Gros Alexandru
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