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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.143
Din 12.11.2012

privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac
din data de 12.11.2012

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
12.11.2012,

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 12.11.2012, 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.143/12.11.2012

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

12.11.2012

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local
din data de 12.11.2012.

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

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

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

5.Proiect de hotărâre privind emiterea, în vederea ini de Legea
nr.52/2003 privind transparen
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale aplicabile în anul fiscal 2013.

6.Proiect de hotărâre privind emiterea, în vederea ini Legea
nr.52/2003 privind transparen
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, a impozitelor și
taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, precum și a amenzilor aplicabile începând cu
anul fiscal 2013.

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

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafa
parcela nr. cad.304570, eviden -lui Năsăudean Ovidiu Iosif.

9.Proiect de hotărârea privind numirea reprezentantului Consiliului Local Nădlac în cadrul
Comisiei de evaluare
Tajovsky.

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

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

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a drumului de
exploatare DE 158/1 și DE 511.

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

14.Avizul Consiliului Local Nădlac de însu investi
Parc fotovoltaic- faza PUZ – beneficiar: S.C. BPI ROM VICTOR INVEST PV S.R.L., înregistrată la
primăria orașului Nădlac sub nr.11850/12.11.2012.

15.Avizul Consiliului Local Nădlac de însu
Parc fotovoltaic- faza PUZ – beneficiar: S.C. BPI ROM NOVEMBER SUN PV S.R.L., înregistrată la
primăria orașului Nădlac sub nr.11849/12.11.2012.

16.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.144
Din 12.11.2012

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac
din data de 30.10.2012

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 12.11.2012,

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

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare

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

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local
Nădlac din data de 30.10.2012, 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.144/12.11.2012
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

PROCESUL VERBAL
al desfăşurării şedinţei ordinare din data de 30.10.2012 a Consiliului local Nădlac

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 30.10.2012 a fost
convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.721/23.10.2012, prin convocator
şi înmânarea invitaţiilor.

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

La şedinţă participă d-l primar Vasile Ciceac, d-l secretar Gros Alexandru și d-na
consilier juridic Ianecsko Alina, d-l Cralic Ioan- compartiment contabilitate-casierie din cadrul
primăriei și d-l Aldea Ioan și d-na Ilieș Ioana Dorina- compartiment administrarea
patrimoniului local din cadrul primăriei, d-l Iamriska Cristian – NTTV, d-l Dvorciac Dan-
arhitect șef din cadrul primăriei, d-l Șproch Sorin Ivan- director S.C. APOTERM NĂDLAC S.A.,
reprezentant S.C. AMROMCO ENERGY S.R.L.- d-l Cătălin Vasiliu, reprezentanții societății
Glorin Group- d-l Thomas Korymania din Zvolen- Slovacia și d-l Sorin Lupaș de la Brașov.

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

Preşedintele de şedinţă, d-na Faur Maria, prezintă proiectul ordinei de zi al şedinţei
Consiliului Local de astăzi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului
local din data de 30.10.2012.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 25.09.2012.

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

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării terenului în suprafaţă totală de
2306 mp, parcela nr. cad.302131, evidenţiată în CF nr.302131 Nădlac.

5.Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței parcelei nr. cad.302133,
evidențiată în CF nr.302133 Nădlac.

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

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad, precum
și acordarea unui mandat reprezentantului orașului Nădlac în AGA la Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a parcelei nr. cad.
302284, evidențiată în CF nr.302284 Nădlac.

9.Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de negociere a nivelului chiriilor pentru
localurile școlare, precum și stabilirea limitelor competenței acesteia.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe
anul 2013.
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11.Proiect de hotărârea privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a
orașului Nădlac.

12.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului
orașului Nădlac

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de
închiriere nr.8832/23.10.2006.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de
consultanță.

15.Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi din cadrul Liceului Teoretic
Jozef Gregor Tajovsky Nădlac.

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local al energiei termice facturată
populaţiei, precum şi a subvenţiei unitare asigurată de autoritatea administraţiei publice
locale pentru energia  termică  furnizată populaţiei în sistem centralizat, precum şi
aprobarea preţului local pentru energia termică destinată populaţiei, respectiv agenților
economici.

17.Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local Nădlac în
cadrul consiliului de administrație al Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky.

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de comodat bun imobil
nr. 1184 din 01.02.2011.

19.Aviz de principiu privind parcelarea nr.cad. 303294 în două loturi a  terenului
înscris în CF nr.303294 Nădlac.

20.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
ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 30.10.2012”, care este aprobat cu 15 voturi
DA. Se face precizarea că votul necesar pentru adoptarea proiectului  de hotărâre este
majoritatea consilierilor prezenţi ( 8 voturi ).

Preşedintele de şedinţă întreabă consilierii dacă sunt obiecţiuni referitoare la
procesul verbal încheiat în şedinţa Consiliului Local din data de 25.09.2012, 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
25.09.2012”, acesta este supus la vot și aprobat cu 15 voturi DA ( unanimitate de voturi ),
votul necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi
( 8 prezenţi ).

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

Se solicită avizul comisiilor de specialitate, din partea acestora fiind acordat aviz
favorabil.

D-na Mazuch Marinela întreabă dacă nu cumva este o eroare în ce privește referatului
SVSU, deoarece sumele solicitate sunt pentru echipament de vară.

D-l secretar face precizarea că referitor la aceste aspecte au fost efectuate clarificări,
și s-a discutat care este motivul pentru care s-a solicitat achiziționarea acestuia, a discutat și
cu d-l Roszkoș Ioan, care susține că acestea se poartă și sub haine de iarnă, s-a efectuat
propunerea să se aloce sumele necesare însă nu pentru echipament de vară.

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

Se trece la pct.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării terenului în
suprafaţă totală de 2306 mp, parcela nr. cad.302131, evidenţiată în CF nr.302131 Nădlac.
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Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 15 voturi DA  ( unanimitate de
voturi ), votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul
consilierilor aflați în funcție (  10 voturi ).

Se trece la pct.5. Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței parcelei nr.
cad.302133, evidențiată în CF nr.302133 Nădlac.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 15 voturi DA  ( unanimitate de
voturi ), votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul
consilierilor aflați în funcție (  10 voturi ).

Se trece la pct.6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului la apă potabilă și a
tarifului la canalizare-epurare.

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

Se trece la pct.7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Constitutiv și a
Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a
Deșeurilor Județul Arad, precum și acordarea unui mandat reprezentantului orașului Nădlac
în AGA la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor
județul Arad.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 15 voturi DA  ( unanimitate de
voturi ), votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul
consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).

Se trece la pct.8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a
parcelei nr. cad. 302284, evidențiată în CF nr.302284 Nădlac.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 15 voturi DA  ( unanimitate de
voturi ), votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul
consilierilor aflați în funcție (  10 voturi ).

Se trece la pct.9. Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de negociere a
nivelului chiriilor pentru localurile școlare, precum și stabilirea limitelor competenței acesteia.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 15 voturi DA  ( unanimitate de
voturi ), votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul
consilierilor aflați în funcție (  10 voturi ).

Se trece la pct.10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a
funcțiilor publice pe anul 2013.

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

Se trece la pct.11. Proiect de hotărârea privind însușirea variantei finale a proiectului
de stemă a orașului Nădlac.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 15 voturi DA  ( unanimitate de
voturi ), votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul
consilierilor aflați în funcție (  10 voturi ).

Se trece la pct.12. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special
reprezentantului orașului Nădlac.
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Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 15 voturi DA  ( unanimitate de
voturi ), votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul
consilierilor aflați în funcție (  10 voturi ).

Se trece la pct.13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului
contractului de închiriere nr.8832/23.10.2006.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 15 voturi DA  ( unanimitate de
voturi ), votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul
consilierilor aflați în funcție (  10 voturi ).

Se trece la pct.14. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii
juridice de consultanță.

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

Se trece la pct.15. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi din cadrul
Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac.

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

Se trece la pct.16. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local al energiei
termice facturată populaţiei, precum şi a subvenţiei unitare asigurată de autoritatea
administraţiei publice locale pentru  energia  termică  furnizată populaţiei în sistem
centralizat, precum şi aprobarea preţului local pentru energia termică destinată populaţiei,
respectiv agenților economici.

D-l Paladie Răzvan susține că din partea comisiei se acordă aviz favorabil, cu
amendamentul de neacordare a subvenției de la bugetul local.

D-l Șproch Sorin face precizarea că majorarea în ce privește prețul va fi de 60 lei,
respectiv o creștere de 24 %, totodată susține că un consum mediu pentru un apartament
este de 1,2 până 1,5 /Gcal, subvenția acordată din bugetul local aferentă anului 2011 fiind
de 41.000 lei, pe 2010 fiind în cuantum de 38.000 lei.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 13 voturi DA, 2 abținere: Kiszel
Dușan, Bodnărescu Vasile, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul
majorității consilierilor aflați în funcție (  8 voturi ).

Se trece la pct.17. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului
Local Nădlac în cadrul consiliului de administrație al Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky.

D-l Kovacs Ștefan propune pe d-na Mazuch Marinela care a fost numită și până în
prezent și nu a fost nici o problemă, la data la care vor apărea modificări pe legislație,
urmând a se proceda la alte propuneri, deoarece conform propunerii legislative numărul
membrilor care vor fi desemnați de către consiliul local este în număr de trei.

Nefiind alte discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, cu porpunerea de numire a d-nei Mazuch Marinela,
fiind pronunțate 14 voturi DA, 1 abținere: Mazuch Marinela, votul necesar adoptării
proiectului de hotărâre fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție (  8 voturi ).

Se trece la pct.18. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de
comodat bun imobil nr. 1184 din 01.02.2011.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 15 voturi DA  ( unanimitate de
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voturi ), votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul
consilierilor aflați în funcție (  10 voturi ).

Se trece la pct.19. Aviz de principiu privind parcelarea nr.cad. 303294 în două loturi
a  terenului înscris în CF nr.303294 Nădlac.

Nefiind discuții, propunerea este supusă la vot, fiind pronunțate 15 voturi DA
( unanimitate de voturi ), votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din
numărul consilierilor aflați în funcție (  10 voturi ).

Se trece la pct.20. Diverse.
Din partea S.C. Amromco Energy S.R.L., d-l Cătălin Vasiliu, susține că societatea se

confruntă până în prezent cu următoarele probleme:
- concesionarea de 2 drumuri de exploatare cu suprafața de 10.000 mp pentru

conducta de transport gaze 1 Nădlac la conducta Transgaz de la nordul orașului
- aprobarea parcelării terenului pe care urmează a fi amplasată sonda 1 Nădlac

D-l secretar face precizarea că această propunere cu privire la concesionarea
drumurilor de exploatare este pentru o discuție de principiu de nedemarare a unor
documentații, iar pe urmă să apară discuții în cadrul consiliului.

D-l Cătălin Vasiliu susține că este vorba despre o solicitare de concesionare a două
drumuri de exploatare, traseu conductă grup instalații de suprafață de la str. I. Slavici spre
capăt prin fabrica de cânepă, subtraversare drum județean, urmând a fi săpat un șanț de
0,50 metri lățime, 2 metri adâncime, lungime destul de mare, fiind vorba despre o suprafață
de 10.000 mp, se va pune conducta și se va astupa la loc.

D-l primar susține că terenul va trebui readus la situația acestuia inițială, totodată
solicită reprezentantului societății să prezinte ce înseamnă această investiție pentru
localitatea Nădlac, în ce privește situația drumului, readucerea acestuia la starea lui inițială,
locuri de muncă, bani la bugetul local.

D-l Cătălin Vasiliu susține că este vorba despre câteva locuri de muncă atunci când
va fi necesar de săpat, montat conducte și acoperit cu pământ, precum și persoane care vor
contribui la construcție, celelalte operațiuni fiind de amploare mai mare, la stație fiind
necesar să fie permanent operatori, începând de acum aproximativ 10-15 persoane cu
caracter permanent, persoane care vor lucra în ture.

D-l Paliș Gligor pune întrebarea dacă acest tronson va traversa și autostrada.
D-l Dvorciac Dan face precizarea că tronsonul va fi paralel cu autostrada.
D-l Cătălin Vasiliu susține că este vorba despre DE 508, DE 511 de la podul de

plecare, bifurcare sălaș în stânga, la proiectate ținându-se cont de distanța față de
autostradă, distanța impusă de Drumurile Naționale, precum și traversarea proprietăților
private.

D-l Dvorciac Dan pune întrebarea având în vedere distanța minimă față de drumurile
de exploatare, dacă această conductă este construită în condiții speciale, precum și distanța
față de lungimea drumului, făcând totodată precizarea faptului că este vorba despre
drumuri de exploatare proprietate privată a orașului, conducta urmând a fi inclusă în drum.

D-l Cătălin Vasiliu susține că sunt îndeplinite condițiile stabilite de lege.
D-l Dvorciac Dan susține că are această nedumerire, aceasta având în vedere faptul

că față de drumuri această conductă se îndepărtează, fiind posibil să nu fie executată în
condiții speciale, aceasta trebuind să respecte normativele, deoarece conducta urmează să
fie sub drumul de exploatare și trebuie să fie respectate normativele în vigoare referitor la
aceste aspecte.

D-l Cătălin Vasiliu susține că proiectul a fost verificat și sunt respectate condițiile
pentru drumul de exploatare, în ce privește autostrada este necesar să se respecte o
anumită distanță față de acea porțiune de drum.

D-l Dvorciac Dan face completarea că este necesar ca acea conductă să fie
construită în condiții de maximă siguranță.
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D-l Lupșa Eugen pune întrebarea care este termenul de începere a lucrărilor, în
situația în care se acordă aviz favorabil.

D-l Cătălin Vasiliu susține că lucrările vor începe imediat după obținerea Autorizației
de construire, fiind vorba despre certificat de urbanism, avize și acorduri, cel mai scurt timp
estimativ ar fi jumătatea lunii decembrie.

D-l Lupșa Eugen face precizarea că în urma acestor lucrări, vor fi deranjate
terenurile agricole care s-ar putea să fie deja însămânțate.

D-l Cătălin Vasiliu susține că lucrările fiind executate pe distanțe de 100-200 metri,
urmând să fie acoperit cu pământ, terenul urmând să fie închis pe porțiune cât mai mică,
culturile fiind afectate doar foarte puțin timp, proprietarii de teren urmând să fie despăgubiți
pentru stricăciunile produse, urmând a fi întocmite procese verbale de despăgubire pentru
suprafață. Face precizarea că aceasta nu este prima lucrare de acest gen pe care societatea
o execută, lucrările fiind executate pe o perioadă scurtă, munca fiind organizată, tronsonul
nefiind afectat major perioadă lungă de timp.

D-l Balint Ioan susține că acest drum este foarte aproape de localitate fiind destul de
circulat.

D-l Cătălin Vasiliu face precizarea că drumul va fi deschis circulației tot timpul,
persoanele private fiind afectate doar pe o perioadă scurtă de timp, cât se va face șanțul și
nu există acces pe proprietate, maxim 1 zi.

D-l Șomrak Dușan pune întrebarea care este distanța care este necesar să fie
parcursă și timpul estimativ al lucrării.

D-l Cătălin Vasiliu susține că termenul maxim de realizare a lucrării este de 30 de zile,
fiind vorba despre 3 puncte ale traseului, ideea este să nu fie pământ moale pentru utilaje,
o lucrare asemânătoare a fost realizată în localitatea Gottlob, 4 km, lucrarea fiind realizată
în 20 de zile, iar în localitatea Nădlac probabil că va fi vorba despre o perioadă de 30 de
zile, cu tot ce presupune această lucrare, readucerea la starea inițială, terenul urmând a fi
tasat până la primăvară.

D-l Bodnărescu Vasile pune întrebarea cine va verifica situația terenului după
definitivarea lucrării, dacă au fost respectate toate condițiile.

D-l Cătălin Vasiliu susține că la data definitivării lucrării vor face parte din comisia de
recepție și reprezentanți ai primăriei al orașului Nădlac, terenul afectat fiind readus la starea
inițială, fiind redat proprietarului în drept, putându-se formula obiecțiuni, aceste mențiuni
putând fi precizate și în contractul de concesiune.

D-na Mazuch Marinela este de părere că există posibilitatea ca terenul să fie readus
la starea inițială, iar în timp situația acestuia să se degradeze, suferind modificări.

D-l Cătălin Vasiliu susține că drumul va fi necesar să fie menținut chiar și după
închiderea lucrărilor, accesul Transgazului este necesar să fie menținut pe acest drum
pentru probe și măsurători, drumul va fi permanent utilizat, traseul se va verifica zilnic pe
conductă de către angajații societății, iar în situația în care vor exista deteriorări ale
drumului, acestea vor fi remediate de către societate.

D-l Paliș Gligor face precizarea că orașul Nădlac este unul agricol, iar la momentul la
care vor începe tractoarele iarna după ploi, zăpadă pe drum, vor distruge porțiunea,
formându-se ogașe.

D-l Cătălin Vasiliu susține că mentenanța acestui drum va fi asigurată de către
societate.

D-l Lupșa Eugen susține că este vorba despre tractoare, combine, pluguri, sub
greutatea cărora, nefiind tasat chiar bine, drumul se va deteriora.

D-l Cătălin Vasiliu susține că o problemă sunt proprietarii de terenuri din zona
respectivă, se va face anunț referitor la începerea lucrărilor.

D-l secretar face precizarea că la momentul actual este vorba despre necesitatea
demarării procedurii de întabulare a celor două drumuri în CF, evaluarea terenului, iar la
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data la care documentația va fi definitivată, se va proceda la încheierea contractului de
concesiune, acum fiind necesar doar un aviz de principiu pentru demararea procedurii de
însciere în carte funciară a celor doup drumuri.

D-l Kszenics Pavel pune întrebarea ce se va transporta pe acea conductă.
D-l Cătălin Vasiliu susține că este vorba despre gaz natural de la sonda A1, unde

gazul va fi purificat, plecând spre punctul de predare la Transgaz.
Nemaifiind alte discuții, se supune la vot acordarea unui aviz de principiu pentru

demararea procedurii de întabulare a celor două drumuri, DE 158, DE 511, fiind pronunțate
15 voturi DA ( unanimitate de voturi ), fiind necesar votul a 2/3 din numărul consilierilor
aflați în funcție ( 10 voturi ).

Se trece la prezentarea de către societatea Glorin Group de către d-l Thomas
Korymania din Zvolen și d-l Sorin Lupaș de la Brașov a ofertei.

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

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

- societatea a început negocierile de cumpărare de clădiri pentru începerea proiectului,
producția va putea începe doar după obținerea autorizației de construire

- se prezintă pe suport video procesul tehnologic, compartimentul de selectare,
eliminarea plasticelor, tot ce nu este bio, uscarea, presarea

D-l primar face precizarea că a fost personal la Brașov unde funcționează asemenea
fabrică și a văzut cum se obțin brichete din gunoi menajer.

D-l Sorin Lupaș susține că societatea va procesa tot gunoiul orașului, nu se ocupă de
colectare, aceasta o face societatea care se ocupă de colectarea deșeurilor, fiind necesar o
cantitate minimă de 500 kg până la o tonă/oră, fiind vorba despre lucrători în 3 schimburi, o
discuție de principiu cu societatea colectoare de la Nădlac s-a purtat deja.

D-l Bodnărescu Vasile pune întrebarea dacă acest sistem produce poluare, dacă este
necesar să fie păstrată o anumită distanță față de clădirile din apropiere.

D-l Sorin Lupaș susține că este vorba despre o tehnologie curată.
D-l primar întreabă reprezentanții societății ce se dorește de la consiliul local.
D-l Sorin Lupaș susține că are nevoie de suport pentru obținerea autorizațiilor și

avizelor necesare pentru demararea investiției, fiind necesar de asemenea teren, angajați la
societate fiind locali.

D-l primar pune întrebarea despre ce suprafață este vorba și care sunt utilitățile
necesare.

D-l Sorin Lupaș susține că este vorba despre parcela la intrarea în localitate pe
partea dreaptă, aproximativ 11.000 lei, societatea are ca intenție construirea și a unui parc
fotovoltaic, între 60-100 angajați, planul de amplasare a fost trimis în cursul zilei de astăzi
pe emailul primăriei.

D-l Șomrak Dușan pune întrebarea dacă societatea și-a făcut un calcul cu privire la
cantitatea de gunoi care se colectează din localitate, că probabil este vorba și despre resturi
vegetale.
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D-l Sorin Lupaș susține că se pot aduna și paie, tulei, când se culege porumbul se
pot strânge, de asemenea în ce privește suprafața de teren de care societatea este
interesată, se propune încheierea unui contract de asociere în participațiune.

D-l secretar face precizarea că pentru parcela respectivă există elaborat caietul de
sarcini pentru vânzare prin licitație publică cu clauze clar precizate de realizare a investiției,
prețul de vânzare fiind de 1 Euro/mp, în ce privește asocierea, aceasta este o procedură
mai complexă fiind necesar demararea procedurii publice de asociere, însă societatea
trebuie să ia o decizie în soluția care va fi adoptată, ceea ce este necesar a se preciza este
faptul că este necesar modificarea parcelei, deoarece aceasta va fi afectată de autostradă.

D-na Mazuch Marinela pune întrebarea care dintre cele două investiții sunt prioritare,
producere brichete sau panouri solare, care sunt spațiile necesare producției.

D-l Sorin Lupaș susține că aceste investiții care se propun sunt parte integrantă al
aceluiași proiect, aparțin aceleiași societăți, scopul principal este producere de combustibil și
brichete, producere electricitate 20 Megawați- parc fotovoltaic.

D-l primar susține că suprafața de 11 ha este destul de mare, terenul ar trebui
parcelat, dacă societatea nu are nevoie de întreaga suprafață.

D-l Sorin Lupaș susține că societatea are deja achiziționată instalația necesară
demarării investiției din SUA, a închiriat hale de la o societate de aici din localitate, în
localitatea Brașov investiția este funcțională.

D-l Porubski Ioan este de părere că suprafața de 11 ha este destul de mare.
D-l secretar susține ca societatea să depună un plan pentru a se cunoaște care este

suprafața necesară pentru investiția care se propune, de asemenea primăria va trimite către
societate caietul de sarcini pentru parcela de care societatea este interesată pentru a se
ajunge la o înțelege.

Președintele de ședință mulțumește invitaților, totodată pune în vedere dacă mai
există probleme la acest punct.

D-l Balint Ioan prezintă problema camioanelor care transportă balastru pentru
construirea autostrăzii, vin chiar și câte 34 camioane pline de balastru pe zi, ceea ce aduce
stricăciuni drumului care duce spre Viile Vechi, este vorba despre un drum județean, iar în
situația în care acesta se distruge, sigur consiliul județean nu va mai proceda la reparația
acestuia.

D-l secretar este de părere că este necesar să fie convocată comisia locală de ordine
publică care să vină cu propuneri în fața consiliului local, eventual o taxă de restricție de
tonaj.

D-l Lupșa Eugen este de părere că ARR poate staționa la intrarea în localitate și să
verifice tonajul, deoarece restricție de tonaj există și pe DN.

D-l Aldea Ioan susține că au existat informații că aceste camioane circulă nu doar cu
tonajul depășit, ci și cu viteza destul de mare, poliția orașului a stat la pândă, însă a prins
naădlăcani și nu aceste camioane.

D-l secretar susține că se va convoca comisia locală de ordine publică, poliția locală,
ARR, să fie efectuate controale mai dese la încărcătură.

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

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

Președinte de ședință Secretar
Faur Maria Carmen Alexandru Gros
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ROMÂNIA
____________________________________________________________________

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

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

H O T Ă R Â R E A Nr.145
din 12.11.2012

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 12.11.2012,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.11670/2012
- referatul compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei

nr.11679, 11813/2012
- adresa Direc

nr.51088/05.11.2012, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub
nr.11668/07.11.2012

- adresa S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. nr.20036/08.11.2012,
înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.11719/08.11.2012

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.29/28.02.2012 privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac
pe anul 2012

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

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

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare

- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare,
agricultură, juridică şi de disciplină

- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,
protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală

- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte,
învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie
copii, tineret şi sport

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Consiliului Local al orașului Nădlac pentru anul 2012, conform anexei 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.
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Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- compartimentului achizi
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi
Contencios

PREŞEDINTE DE
LEGALITATE

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.146
din 12.11.2012

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

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
12.11.2012,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.11373/2012
- referatul arhitectului-șef din cadrul primăriei nr.11444/2012
- prevederile art.36(2), lit.”c”, (5) din Legea nr.215/2001 privind administraţia

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- extras CF nr.302261 Nădlac
- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă parcelarea terenului situat în oraşul Nădlac, evidenţiat în CF
nr.302261 Nădlac, parcela nr. cad.302261, în suprafaţă de 3030 mp, în scopul delimitării a
2 parcele.

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

1. LOT 1, nr. cad.304582, situat în Nădlac, în suprafaţă de 1515 mp, categoria
de folosinţă pășune în intravilan- teren împrejmuit par
sârmă, proprietar Oraşul Nădlac asupra terenului

2. LOT 2, nr. cad.304583, situat în Nădlac, în suprafaţă de 1515 mp, categoria
de folosinţă pășune în intravilan- teren împrejmuit par
sârmă, proprietar Oraşul Nădlac asupra terenului

Art.3. Terenul evidenţiat în CF nr.302261 Nădlac, parcela cu nr. cad.302261 nu a
făcut obiectul cererilor depuse în baza legilor proprietăţii.

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

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

Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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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.147
Din 12.11.2012

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”

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 12.11.2012,
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.11367/2012
- 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
- 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 emite acordul de principiu, în vederea iniţierii procedurii prevăzute de Legea
nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, asupra proiectului de hotărâre
privind „aprobarea taxelor speciale aplicabile în anul fiscal 2013”, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- cetăţenilor prin afişare
- Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ–

Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS





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.148
Din 12.11.2012

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 nivelurilor valorilor impozabile, a impozitelor şi
taxelor locale şi a altor taxe asimilate, precum şi a amenzilor aplicabile începând cu anul

fiscal 2013

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 12.11.2012,
Având în vedere:

- Expunerea de motive a  primarului  oraşului Nădlac nr.11364/2012
- referatul consilierului juridic din cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului

Local Nădlac nr.11363/2012
- referatul compartimentului impozite şi taxe din cadrul primăriei oraşului Nădlac

nr.11488/2012
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei

nr.11428/2012
- referatul arhitectului-șef din cadrul primăriei nr.11382/2012
- prevederile Titlului IX, art.248-294 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările şi completările ulterioare
- prevederile HG nr.956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile,

impozitele şi taxele locale şi alte taxe assimilate acestora, precum şi amenzile
aplicabile începând cu anul 2010

- prevederile art.287 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 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

- 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 emite acordul de principiu, în vederea iniţierii procedurii prevăzute de
Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, asupra
proiectului de hotărâre privind „aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, a impozitelor şi



taxelor locale şi a altor taxe asimilate, precum şi a amenzilor aplicabile începând cu anul
fiscal 2013”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- cetăţenilor prin afişare
- Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ–

Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios.

PREŞEDINTE DE CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS



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

Proiect
Avizat secretar

HOTĂRÂREA NR.
din ______2012

privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale şi a altor
taxe asimilate, precum şi a amenzilor aplicabile începând cu anul fiscal 2013

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
______2012,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a  primarului  oraşului Nădlac nr.11364/2012
- referatul consilierului juridic din cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului

Local Nădlac nr.11363/2012
- referatul compartimentului impozite şi taxe din cadrul primăriei oraşului Nădlac

nr.11488/2012
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei

nr.11428/2012
- referatul arhitectului-șef din cadrul primăriei nr.11382/2012
- procesul verbal de afișare nr._____/2012
- Anunţul propriu-zis al primăriei orașului Nădlac
- Afișarea de pe site-ul NT TV
- Afișarea de pe site-ul primăriei Nădlac
- Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia

publică, cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile Titlului IX, art.248-294 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările şi completările ulterioare
- prevederile HG nr.956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile,

impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile
aplicabile începând cu anul 2010

- prevederile art.287 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 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 ____ al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, juridică
şi de disciplină

- avizul ____ al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu
şi turism, administraţie publică locală

- avizul ____ 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 nivelurile valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale şi a
altor taxe asimilate, precum şi a amenzilor aplicabile începând cu anul fiscal 2013,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- cetăţenilor prin afişare
- compartimentului impozite și taxe din cadrul primăriei
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- compartimentului urbanism din cadrul primăriei
- Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ–

Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios.

Ini
PRIMAR
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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.149
Din 12.11.2012

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

Administra

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
12.11.2012,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac Nădlac nr.11359/2012
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr.11522/2012
- adresa S.C. Compania de Apă Arad S.A. nr.19121/26.10.2012,

înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr.11167/29.10.2012
- prevederile art.15(3), lit.c,d ale Actului constitutiv al S.C. COMPANIA DE

APĂ ARAD S.A.
- 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(2), lit.a, (3), lit.c, art.45 din Legea nr.215/2001 privind

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

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se mandatează reprezentantul în Adunarea Generală a Acţionarilor a
operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.- d-l KOVACS ŞTEFAN,
consilier local în cadrul Consiliului Local al oraşului Nădlac, cetăţean român, născut la
data de 03.02.1968 în localitatea Nădlac, domiciliat în oraşul Nădlac, str. Dr. M. Luther,
nr.120, posesor al C.I. seria  AR, nr.417285, eliberat de Poli Nădlac la
data de 14.01.2009, să voteze:

- numirea membrilor Consiliului de Administra
- contractul de mandat, obiectivele

administratorilor
- remunera
- desemnarea reprezentantului AGA ce va semna contractul de mandat cu

membri Consiliului de Administra
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- primarului oraşului Nădlac
- S.C. Compania de Apă Arad S.A.
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- locuitorilor oraşului Nădlac, prin afişare
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ– Compartiment Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA
____________________________________________________________________

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

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

HOTĂRÂREA Nr.150
Din 12.11.2012

privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 28992 mp, parcela cu nr.
cad. 304570, evidenţiată în CF nr. 304570 Nădlac, d-lui Năsăudean Ovidiu Iosif

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
12.11.2012,

Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.11360/2012
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din

cadrul primăriei nr.11393/2012
- cererea d-lui Năsăudean Ovidiu Iosif, înregistrată la primăria oraşului

Nădlac sub nr.9078/24.09.2012
- avizul de principiu acordat în cadrul a Consiliului

Local Nădlac din data de 25.09.2012
- Factura fiscală nr.9092150/2002
- Raportul de evaluare a terenului elaborat de către S.C. GAL TIM

SERVICE S.R.L. nr.11174/29.10.2012
- 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. 304570 Nădlac
- certificatul fiscal eliberat de către compartimentul impozite şi taxe nr.

11393/2012, din care rezultă achitarea impozitelor şi taxelor locale
- avizul nefavorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare,

agricultură, juridică şi de disciplină
- avizul nefavorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi

urbanism, protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală
În temeiul art. 45 (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă vânzarea terenului intravilan în suprafaţă 28992 mp, parcela
cu nr. cad. 304570, evidenţiată în CF nr. 304570 Nădlac, situată în oraşul Nădlac,
judeţul Arad, d-lui Năsăudean Ovidiu Iosif, legitimată cu C.I. seria AR nr.470112,
eliberată de Poliţia oraşului Nădlac la data de 18.05.2010, CNP 1680219024484, cu
domiciliul în municipiul Arad, str. Abrud, nr.108, bl.122, sc.B, ap.2, jude Arad.

Art.2. Preţul de vânzare a terenului menţionat la art. 1 este de 43.488 lei.
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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. 304570,

evidenţiată în CF nr.304570 Nădlac, în suprafaţă de 28992 mp, situat în oraşul
Nădlac, jud. Arad, nu a făcut obiectul prevederilor legilor proprietăţii.

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

primăriei
 d-lui Năsăudean Ovidiu Iosif
 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.151
Din 12.11.2012

privind numirea reprezentantului Consiliului Local Nădlac în cadrul Comisiei de evaluare
și de asigurare a calită în educa Teoretic Jozef Gregor Tajovsky

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
12.11.2012,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac Nădlac

nr.11361/01.11.2012
- adresa Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky nr.1708/26.10.2012,

înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr.11143/29.10.2012
- adresa Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky nr.1843/07.11.2012,

înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr.11697/08.11.2012
- prevederile din Legea nr.1/2011 a educa

și completările ulterioare
- prevederile art.15(2), art.43, art.44 din Ordinul nr.4925/2005 privind

aprobarea Regulamentului de organizare r de învă
preuniversitar

- 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 activită -culturale, culte,
învă ie copii, tineret
și sport

În temeiul art.36(2), art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă numirea d-lui LUPȘA EUGEN- consilier local din cadrul
Consiliului Local al oraşului Nădlac, în cadrul Comisiei de evaluare și de asigurare a
calită Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- primarului oraşului Nădlac
- persoanei desemnate prin prezenta hotărâre
- Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ– Compartiment Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA
_________________________________JUDEŢUL ARAD_________________________________

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

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

HOTĂRÂREA Nr.152
Din 12.11.2012

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

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
12.11.2012,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.11475/2012
- referatul d-lui Iasovics Claudiu, inspector din cadrul compartimentului

informatizare al primăriei oraşului Nădlac nr.11463/2012
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.98/18.06.2009 privind acordul Consiliului

Local Nădlac referitor la participarea în cadrul proiectului cu privire la
modernizarea, extinderea şi dotarea "Grupului Şcolar Jozef Gregor Tajovsky-
Local nr.2 " din orasul Nadlac

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.127/27.08.2009 privind participarea
Consiliului Local Nădlac la Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa
Prioritară 3- Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, domeniul major de intervenţie
3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii
educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare
profesională continuă cu proiectul investiţia “Modernizare şi extindere corpuri de
clădire, amenajare incintă şi dotarea cu echipamente TIC a Grupului Şcolar Jozef
Gregor Tajovsky Nădlac”

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale
- prevederile art.36(2), lit.b, e, (4), lit.d, (7), lit.a din Legea nr.215/2001 privind

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Ghidul solicitantului pe Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară

3-Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, domeniul major de intervenţie 3.4 –
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională
continuă

- 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

- 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 modificarea și completarea art.2 al Hotărârii Consiliului Local
Nădlac nr.127/27.08.2009, astfel:

(1) Se aprobă valoarea totală a proiectului în sumă de 4.482.189,81 lei, din
care:

a. Valoarea neeligibilă a proiectului – 649.780,16 lei
b. Valoarea eligibilă a proiectului- 2.975.560,53 lei
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c. TVA- 856.849,12 lei
(2) Se aprobă contribuţia Consiliului local al orașului Nădlac în proiect cu

suma de 709.291,38 lei, din care:
a. Contribu a solicitantului la cheltuieli eligibile- 59.511,22 lei
b. Contribu eltuieli neeligibile- 649.780,16 lei

(3) Se aprobă TVA în sumă totală de 856.849,12 lei
(4) Se aprobă asisten în cuantum de

2.916.049,31 lei.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:

 Primarului oraşului Nădlac,
 Compartimentului informatizare din cadrul primăriei
 compartimentului contabilitate- casierie din cadrul primăriei
 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
_____________________________________________________________________

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

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

HOTĂRÂREA Nr.153
din 12.11.2012

privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a
Oraşului Nădlac a terenului în suprafaţă de 1270 mp, parcela nr. top. 12345-
12350/1/3, evidenţiată în CF nr. 304575 Nădlac ( Nr. CF vechi 8758 Nădlac )

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
______.2012,

Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.11476/2012
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr.11414/2012
- prevederile art.36 alin. 1 din Legea nr.18/1991 a fondului funciar,

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Extras CF nr. 304575 Nădlac ( Nr. CF vechi 8758 Nădlac )
- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare,

agricultură, juridică şi de disciplină
- Avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,

protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Se aprobă trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea privată
a Oraşului Nădlac a suprafeţei de 1270 mp, parcela cu nr. top. 12345-12350/1/3,
evidenţiată în CF nr.304575 Nădlac ( Nr. CF vechi 8758 Nădlac ).

Art. 2. Se acordă aviz de principiu pentru demararea procedurii de parcelare a
terenului în suprafaţă de 1270 mp, parcela cu nr. top. 12345-12350/1/3, evidenţiată în
CF nr.304575 Nădlac ( Nr. CF vechi 8758 Nădlac ), în vederea delimitării a trei parcele.

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

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

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

Administrativ – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE
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.154
Din 12.11.2012

privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a drumului de exploatare DE 158/1
și DE 511

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în sedinta ordinară din data de 12.11.2012,
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului orasului Nădlac nr.11605/2012
- referatul arhitectului-șef din cadrul primăriei nr.11760/2012
- avizul de principiu acordat în acest sens în cadrul rdinare a Consiliului

Local Nădlac din data de 30.10.2012
- prevederile art.36(2), lit.b, (4), lit.a, (5), lit.a, (6), lit.a, pct.17 şi lit.6 , art.123 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 prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă introducerea în circuitul funciar a drumului de exploatare DE 158/1
cu suprafa și DE 511 cu suprafa , conform anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Terenul menţionat în cuprinsul art.1 face parte din proprietatea privată a
ora nu a făcut obiectul prevederilor 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
- Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad, Biroul Carte Funciară
- arhitectului-șef din cadrul primăriei

- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE ZĂ PENTRU LEGALITATE
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.155
din 12.11.2012

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

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
12.11.2012,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.11604/2012,
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei nr.

11571/2012,
- Extras CF nr. 304687 Nădlac ( Nr. CF vechi 2201 Nădlac);
- prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru

construirea unei locuinţe proprietate personală;
- Hotărârea Guvernului 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;

- prevederile Hotărârii Consiliului local nr. 94/27.05.2010 privind aprobarea
inventarului terenurilor din domeniul privat al oraşului Nădlac care se pot atribui în
baza Legii nr. 15/2003;

- Prevederile art. 36 (2), 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 (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se aprobă completarea inventarului terenurilor disponibile, libere de sarcini din

domeniul privat al oraşului Nădlac, situate în intravilanul localităţii, care se pot atribui în
folosinţă gratuită tinerilor, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, potrivit
Legii nr. 15/2003, republicată, conform tabel:

Oraşul Nădlac
Suprafaţa

totală
- m2 -

din care:

Curţi,
construcţii

Arabil Vii Livezi Păşuni

CF 304687 Nădlac ( Nr. CF
vechi 2201 Nădlac )
Nr. top. 13691/97

828 828

TOTAL: 828 828 mp

Art. 2. Prezenta completează în mod corespunzător Hotărârea Consiliului local Nădlac
nr. 94/27.05.2010 privind aprobarea inventarului terenurilor din domeniul privat al oraşului
Nădlac, care se pot atribui în baza Legii nr. 15/2003.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică:
- Primarului oraşului Nădlac
- Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- 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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