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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

H O T Ă R Â R E A nr.97
din 31.07.2012

privind reprezentarea intereselor capitalului oraşului Nădlac la agenţii economici la
care Consiliul Local Nădlac este acţionar

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
31.07.2012,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.6638/2012
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
nr.6316/2012
- demisia d-lui Lupșa Eugen din calitatea de membru în Adunarea Generală a
ac
sub nr.6316/27.06.2012
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.105/08.07.2008 privind reprezentarea
intereselor capitalului oreșului Nădlac la agen
Nădlac este ac
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.28/24.02.2009 privind aprobarea contractului-
cadru pentru reprezentan
capitalului oreșului Nădlac
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.103/29.06.2010  privind desemnarea
reprezentantului Consiliului Local al orașului Nădlac în Adunarea Generală a
Ac
- prevederile Legii nr.31/1990, republicată, privind societăţile comerciale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor
operatori economici
- 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."a", (3), lit.”c”, art.37 şi al 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.(1) Se revocă mandatul de reprezentare în Adunarea Generală a
Acţionarilor la S.C. APOTERM NĂDLAC S.A. al actualilor reprezentanţi.

(2) Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Local al oraşului Nădlac în
Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. APOTERM NĂDLAC S.A. următoarele
persoane:
1. d-l Bodnărescu Vasile Constantin- consilier local
2. d-l Ambruș Lubomir Ivan- consilier local
3. d-l Kiszel Dușan- consilier local

Art.2.Reprezentanţii în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţilor comerciale
de sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Nădlac, desemna
prevederilor art.2, îşi vor exercita mandatul în conformitate cu contractul de mandat
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aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al oraşului Nădlac, care se completează cu
dispoziţiile legislaţiei în vigoare.

Art.3. Reprezentan în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. APOTERM
NĂDLAC S.A. de sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Nădlac au obligaţia de a
semna contractul de mandat, aprobat conform Hotărârii 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.

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- Compartimentului Administrarea Patrimoniului Local din cadrul

primăriei
- S.C. APOTERM NĂDLAC S.A.
- Instituţiei Prefectului Judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ- Compartiment Controlul Legalită
Contencios

Preşedinte de şedinţă               Contrasemnează pentru legalitate
Bodnărescu Vasile Constantin 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.98
din 31.07.2012

privind atribuirea unei suprafeţe din parcela cu nr. top. 13691/53,
evidenţiată în CF nr. 303466 Nădlac (Nr. CF vechi nr. 2201 Nădlac) în
folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate personală,

d-nei Rus Camelia-Gabriela şi d-lui Rus Adrian-Cătălin

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
31.07.2012,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac  nr.6627/09.07.2012
- Referatul comisiei pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 nr.6487/03.07.2012
- Referatul  Compartimentului Administrarea Patrimoniului Local din cadrul

primăriei nr. 6506/03.07.2012
- Cererea d-nei Rus Camelia-Gabriela şi a d-lui Rus Adrian-Cătălin nr.

6263/25.06.2012
- Hotărârea Consiliului local Nădlac nr.167 din 28.07.2011 privind aprobarea

completării inventarului terenurilor din domeniul privat al oraşului Nădlac,
care se pot atribui în baza Legii nr. 15/2003;

- 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. 303466 Nădlac (Nr. CF. vechi 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 cererea d-nei Rus Camelia-Gabriela, legitimată cu C.I. seria AR
nr. 428644, CNP 2810329020071 şi a d-lui Rus Adrian-Cătălin, legitimat cu C.I.
seria AR nr. 428643, CNP 1880514020112, domiciliaţi în oraşul Nădlac str.
Mărăşeşti nr. 18, jud. Arad .
Art.2. Se aprobă darea în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei
proprietate personală a suprafeţei de 400 mp, din terenul situat în oraşul Nădlac,
str. Crişan nr. 26, jud. Arad, respectiv cota de 400/755 din parcela nr. top.
13691/53, evidenţiată în C.F. nr. 303466 Nădlac (Nr. CF vechi nr. 2201 Nădlac),
proprietatea privată a oraşului, d-nei Rus Camelia-Gabriela, legitimată cu C.I. seria
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AR nr. 428644, CNP 2810329020071 şi d-lui Rus Adrian-Cătălin, legitimat cu C.I.
seria AR nr. 428643, CNP 1880514020112, domiciliaţi în oraşul Nădlac str.
Mărăşeşti nr. 18, jud. Arad.
Art.3. Se aprobă închirierea suprafeţei de 355 mp, respectiv a cotei de 355/755 din
parcela nr. top. 13691/53, evidenţiată în C.F. nr. 303466 Nădlac (Nr. CF vechi nr.
2201 Nădlac), teren situat în oraşul Nădlac, str. Crişan nr. 26, jud. Arad, către d-na
Rus Camelia-Gabriela, legitimată cu C.I. seria AR nr. 428644, CNP 2810329020071
şi d-lui Rus Adrian-Cătălin, legitimat cu C.I. seria AR nr. 428643, CNP
1880514020112, domiciliaţi în oraşul Nădlac str. Mărăşeşti nr. 18, jud. Arad, la
preţul de 0,12 lei/mp/an, conform contractului de închiriere, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Beneficiarii terenului pentru construirea locuinţei proprietate personală sunt
obligaţi să înceapă construcţia locuinţei în termen de 1 an de la data atribuirii
terenului şi să o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art.5. În cazul nerespectării prevederilor art. 4, d-nei Rus Camelia-Gabriela şi d-lui
Rus Adrian-Cătălin li se retrage dreptul de folosinţă gratuită asupra terenului
atribuit, printr-o nouă hotărâre a Consiliului Local Nădlac.
Art.6. Atribuirea în 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.7. În vederea semnării tuturor documentelor necesare pentru obţinerea
autorizaţiei de construire în condiţiile prevederilor Legii nr. 50/1991, cu modificările
şi completările ulterioare, se împuterniceşte primarul oraşului Nădlac.
Art.8. Prezenta hotărâre se comunică:

 Primarului oraşului Nădlac
 Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
 d-nei Rus Camelia-Gabriela şi d-lui Rus Adrian-Cătălin, domiciliaţi în oraşul

Nădlac str. Mărăşeşti nr. 18, 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 şedinţă               Contrasemnează pentru legalitate
Bodnărescu Vasile Constantin 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.99
Din 31.07.2012

privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local , care vor fi
prestate de beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
31.07.2012,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului  oraşului Nădlac nr.7115/25.07.2012
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului Local din cadrul

Primăriei oraşului Nădlac nr.7090 /24.07.2012
- Prevederile art. 6 (7) din Legea nr. 416 din  18.07.2006 privind venitul minim

garantat, cu modificările şi completările ulterioare
- Prevederile Ordonanţei nr.21 din 30.01.2002, privind gospodărirea localităţilor

urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile art 36 (1), (2), lit.”d”, (6) lit. a pct.16 din Legea nr.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,

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

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local, aferent perioadei
august – decembrie 2012, care vor fi prestate de beneficiarii Legii nr.416/2001,
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică:
- Primarului oraşului Nădlac
- Compartimentului Administrarea Patrimoniului Local
- Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul primăriei oraşului Nădlac
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ

- Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

Preşedinte de şedinţă               Contrasemnează pentru legalitate
Bodnărescu Vasile Constantin Secretar

Gros Alexandru



Anexa la H.C.L. nr.99/31.07.2012

Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local care vor fi prestate de
beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat

1. Curăţenia domeniului public al oraşului Nădlac, de pe marginea DN 7, cuprins
între zona punctului de frontieră şi intrarea în localitate ( dinspre Arad),
constând în strângerea manuală de hârtii, resturi de ambalaje, peturi din plastic
etc.

2. Încărcarea gunoiului rezultat de la curăţenie
3. Răzuit rigole şi desfundarea canalelor de scurgere din parcarea din Piaţa Unirii
4. Măturat manual materialul antiderapant rezultat în urma activităţii de

deszăpezire, pe străzile asfaltate
5. Curăţat parcul central din P-ţa Unirii de resturi de ambalaje, golirea coşurilor

stradale, săparea trandafirilor
6. Măturat manual zăpada din jurul instituţiilor publice, împrăştiat material

antiderapant pe trotuare ( primărie, poliţie, trezorerie, scoli etc).
7. Măturat aleile din Parcul Central, greblat resturile vegetale şi încărcarea

acestora în saci
8. Curaţat şanţuri dalate din zona centrală a oraşului, str. Victoriei, str. G. Coşbuc,

str. N. Bălcescu, prin săparea buruienilor din acestea,
9. Săparea trandafirilor din zona centrală a oraşului, parc, magazine etc.
10.Defrişarea vegetaţiei lemnoase din Parcul Pădurice, săparea trandafirilor din

jurul locurilor de joacă
11.Efectuarea curăţeniei în jurul ştrandului, cosirea ierbii din jurul fostei fabrici de

lapte de pe str. N. Bălcescu colţ cu str. Decebal
12.Strângerea peturilor şi a altor resturi de ambalaje din şanţurile de pe str. G.

Enescu, Dorobanţi
13.Pregătirea solului din rondourilor pentru flori, prin săpare, greblare în vederea

plantării florilor de sezon
14.Toaletarea  pomilor  de pe marginea DJ 709 din cartierul Viile Vechi
15.Curăţenia digurilor de resturi de embalaje, împrăştierea muşuroaielor
16.Săparea vegetaţiei ierboase de pe trotuarele oraşului Nădlac
17.Efectuarea curăţeniei din curtea primăriei
18.Întreţinerea spaţiilor verzi şi florale de la sensul giratoriu ( str. Ludevit Boor colţ

cu str. J. G. Tajovsky
19.Tăierea vegetaţiei lemnoase de pe marginea drumului pe str. Victoriei, către

groapa de gunoi a oraşului, curăţenia canalului din jurul gropii de gunoi de
hârtii, ambalaje de plastic, gunoaie etc.

20.Desfundarea şanţurilor şi podeţelor
21.Colectarea gunoaielor de pe păşunea de pe str. 1 Decembrie colţ cu str. Peneş

Curcanul
22.Curăţenia spaţiilor verzi prin tăierea vegetaţiei ierboase şi lemnoase din zona

PTF Nădlac, curăţenia şanţurilor din jurul pescăriei



23.Pregătirea pentru iarnă a zonelor florale din centru şi sensul giratoriu
24.Vopsirea indicatoarelor de circulaţie şi a băncilor din parcuri

25.Curăţirea şanţurilor din jurul cimitirului ortodox de pe str. M. Eminescu, str. M.
Kogălniceanu

26.Efectuarea curăţeniei pe malul digului ( voca)
27.Săparea vegetaţiei dintre pavajul din piaţa agroalimentară, respectiv de pe

trotuarele pavate din centrul oraşului
28.Cură

vegetale, precum și materialele rezultate din demolări.

Preşedinte de şedinţă               Contrasemnează pentru legalitate
Bodnărescu Vasile Constantin Secretar

Gros Alexandru
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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.100
Din 31.07.2012

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

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.07.2012,
Având în vedere :

- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.7126/24.07.2012
- referatul secretarului orașului Nădlac nr.7151/24.07.2012
- solicitarea nr.2142/24.07.2012 emisă SC ROMSTRADE S.R.L. – în calitate

de lider al asocierii  Romstrade SRL & Monteadriano – Engenharia &
Construcao & Donrep Construct SRL, antreprenor al proiectului ”Proiectare

-Arad și drum de legătură , înregistrată la
primaria oraș Nădlac sub nr.7125/24.07.2012 în vederea instituirii unui drept
de superficie, uz și servitute în favoarea SC Enel Distribu
14490379, asupra unor terenuri extrafunciare aferente UAT Nădlac

- prevederile art.693, art.749, art. 756 Cod civil
- 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.115(1) lit.b, art.123, art.124 din Legea

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

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se constituie, în favoarea S.C. Enel Distribu S.A. cu sediul în localitatea
Timișoara, str. Pestalozzi nr.3-5, jude
14490379, prin zona MT/JT Arad, Calea Maniu,  nr.65-71, reprezentată de ing.șef Nicolae Ciobanu,
prin împutenicit ing. Măietec Ioan, dreptul de superficie (folosin servitute de trecere
aeriană de suprafa și subterană, continuă și perpetuă cu piciorul și autovehicule, cu titlu
gratuit, asupra terenului extrafunciar aflat în administrarea Consiliului Local Nădlac , nr.cad.1411
și nr.cad.1433.

Art.2. Stingerea dreptului constituit la art.1 se va face în condi
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică :

- primarului oraşului Nădlac
- arhitectului șef al orașului – ing. Dvorciac Dan
- S.C. Romstrade S.R.L.
- S.C. Enel Distribu

nr.3-5, jude ( zona MT/JT Arad, Calea Maniu,  nr.65-71)
- Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios– Compartiment

Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

Pre Contrasemnează pentru legalitate
Bodnărescu Vasile Constantin Secretar

Alexandru Gros
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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.101
din 31.07.2012

privind modificarea prevederilor HCL nr. 34/20.03.2012

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.07.2012,
Având în vedere :

- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.7116/2012
- referatul secretarului orașului Nădlac nr.6935/2012
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.34/20.03.2012 privind închirierea unui

teren aflat în proprietatea privată a oraşului Nădlac
- solicitarea S.C. AMROMCO Energy S.R.L., CUI 16354101, cu sediul în

Ploiești , B-dul republicii nr.152 K, cu privire la transformarea
contractelor de închiriere încheiate în baza HCL 34/2012 în cele de
concesiune , obliga
perimetrul Nădlac, aprobat prin HG 223/1999 și Ordinul președintelui
ANRM nr.192/31.08.2011, precum și din adresa nr.5575/2012 emisă
de arhitectul șef al UAT Nădlac

- Prevederile art. 15 din Legea nr.50/1991, cu modificările și completările
ulterioare, coroborate cu prevederile art.125 (1) și (4) din Legea nr. 123
din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale

- 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. Modificarea art.1-4 din HCL nr.34/20.03.2012, astfel:
˝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
31.700 mp, proprietatea privată a oraşului Nădlac, evidenţiat în CF nr.303294 Nădlac, nr.cad
303294.

Art.2. 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 nr. cad.302573,
eviden CF nr.302573 Nădlac, proprietatea privată a orașului Nădlac.

Art.3. Concesionarea suprafe planului de situa
topografic cu calculul suprafe durata concesiunii
stabilindu-se la 2 ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia, nivelul acesteia stabilindu-se la 7
lei/mp/an.

Art.4. Concesionarea terenului prevăzut la art.2 va opera pe durata men
de operator petroliere impuse de Autoritatea Na
Resurselor Minerale, nivelul redeven -se la 7 lei/mp/an.˝

Art.2. Contractul de închiriere încheiat în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local
Nădlac nr.34/20.03.2012 își încetează aplicabilitatea la data semnării contractului de concesiune
încheiat în baza prevederilor prezentei hotărâri, contract care va respecta prevederile Legii
petrolului nr.238/2004 și a Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012.

Art.3. În vederea semnării contractului de concesiune se desemnează primarul orașului
Nădlac- CICEAC VASILE.

Art.4. Prezenta hotărâre modifică și completează corespunzător  HCL 34/20.03.2012.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică :
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- 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 şedinţă               Contrasemnează pentru legalitate
Bodnărescu Vasile Constantin Secretar

Gros Alexandru
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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.102
din 31.07.2012

privind aprobarea acordării unui drept de superficie, uz și servitute asupra terenului înscris în CF
302580 Nădlac, proprietatea orașului Nădlac

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.07.2012,
Având în vedere :

- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.7126/24.07.2012
- referatul secretarului orașului Nădlac , nr.7127/24.07.2012
- solicitarea SC Confort SA – reprezentant contractor execu i

Epurare Nouă Nădlac CL 11” , în vederea instituirii unui drept de superficie, uz
și servitute în favoarea SC Enel Distribu

- prevederile art.693, art.749, art. 756 Cod civil
- Extras CF nr.302580 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.36, alin. 2, lit.c, art.45, art.115(1) lit.b, art.123, art.124 din Legea

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

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se constituie , în favoarea S.C. Enel Distribu ea
Timișoara, str. Pestalozzi nr.3-5, jude
14490379, prin zona MT/JT Arad, Calea Maniu,  nr.65-71, reprezentată de ing.șef Nicolae Ciobanu,
prin împutenicit ing. Măietec Ioan, dreptul de superficie (folosin servitute de trecere
aeriană de suprafa și subterană, continuă și perpetuă cu piciorul și autovehicule, cu titlu
gratuit, asupra terenului aflat în proprietatea orașului Nădlac, întabulat în CF 302580 Nădlac,
nr.top 13299, în suprafa

Art.2. Stingerea dreptului constituit la art.1 se va face în condi
Art.3. Pentru semnarea contractului de superficie, uz și servitute, în forma autentică, se

desemnează :
- CICEAC VASILE – primar
- GROS ALEXANDRU – secretar

care pot exercita acest mandat şi distinct, independent , câte unul.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică :

- primarului oraşului Nădlac
- arhitectului șef al orașului – ing. Dvorciac Dan
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- S.C. Enel Distribu

nr.3-5, jude ( zona MT/JT Arad, Calea Maniu,  nr.65-71)
- Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios– Compartiment

Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

Preşedinte de şedinţă               Contrasemnează pentru legalitate
Bodnărescu Vasile Constantin Secretar

Gros Alexandru
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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.103
Din 31.07.2012

privind modificarea Actului Constitutiv şi Statutului
Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad,  la care orașul

Nădlac este membru asociat

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.07.2012,
Având în vedere :

- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.7329/30.07.2012
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

aparatului de specialitate  nr.7330/30.07.2012
- adresa ADIAC jude nr.1608/25.07.2012 prin care solicită

aprobarea modificării, atât a actului constitutiv, cât și a statutului
Asocia

- prevederile Legii nr.31/1990 privind societă ciale, republicată,
cu modificările și completările ulterioare

- prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilită
publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.
241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare,

- 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.11, art.17, art. 36 alin. 2 lit.c și e, alin. 7 lit.c, art.45(3) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările şi completările

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 - Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, prin Actul Adiţional nr.2/2012, în forma
prevăzută în Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
Apă Canalizare Judeţul Arad, prin Actul Adiţional nr.2/2012, în forma prevăzută în Anexa
2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 – (1) Se aprobă aderarea comunei Șeitin și a comunei Frumușeni la
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad.

(2) Se aprobă majorarea patrimoniului iniţial al Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad  la suma de 41.000 lei.

Art. 4 – Se desemnează Dl Vasile Ciceac, primar al oraşului Nădlac cetăţean român,
născut(ă) la data de 25.01.1952 în localitatea Hărniceşti, domiciliat în oraşul Nădlac, str.
Vasile Lucaciu, nr.91B, posesor al C.I. seria  AR, nr. 103233, eliberat de Pol. or. Arad la
data de 19.02.2002, în calitate de reprezentant al Consiliului Local Nădlac și membru al
primei Adunări Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare
Judeţul Arad să voteze în favoarea adoptării Actelor Adiţionale la Actul constitutiv şi  la
Statutul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, în forma
prevăzută în Anexele 1 si 2 la prezenta hotărâre și să exercite în numele și pe seama
oraşului Nădlac atribu

Art. 5 - În situaţia în care reprezentantul Consiliului Local Nădlac desemnat la art. 4 de
mai sus, se află în imposibilitatea exercitării mandatului încredinţat, interesele consiliului
local vor fi reprezentate de dl Kovacs Ștefan, în calitate de consilier local în cadrul
consiliului local Nădlac, cetăţean român, născut(ă) la data de 03.02.1968 la Nădlac,
domiciliat în Nădlac, str.Dr. M. Luther nr.120 , posesor al CI Seria AR, nr.417285, eliberat la
data de 14.01.2009 de către Poli .

Art. 6 - Se împuterniceşte D-na.Goldiş Camelia Doina, cetăţean român, născut(ă) la
data de 28.08.1974 la Braşov, oraşul Rupea, domiciliat(ă) în mun. Arad, str. M. Eminescu,



nr. 10, ap. 13, jud. Arad, posesor al B.I. / C.I. seria AR, nr. 398244 eliberat(ă) de SPCLEP
ARAD la data de 04.07.2008 să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru
înregistrarea modificărilor Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei la Registrul asociaţiilor
şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Arad.

Art. 7 - În situaţia în care persoana împuternicită la art. 8 de mai sus, se află în
imposibilitatea exercitării mandatului încredinţat, procedurile prevăzute de lege pentru
înregistrarea modificărilor Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei la Registrul asociaţiilor
şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Arad vor fi îndeplinite de D-na. Pangratie
Corina Simona Mihaela, cetăţean român, născut(ă) la data de 08.11.1967, în loc.
Săvârșin, jud. Arad, domiciliat(ă) în mun. Arad, str. Vaslui nr. 1, bl.718,  jud. Arad,
posesor al B.I. / C.I. seriaAR, nr. 349172, eliberat(ă) de Mun. Arad la data de 19.06.2007.

Art. 8 – Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- Ascia
- Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
Bodnărescu Vasile Constantin                                           Secretar UAT Nădlac

Gros Alexandru
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