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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.125
Din 30.10.2012

privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac
din data de 30.10.2012

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
30.10.2012,

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 30.10.2012, 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.125/30.10.2012

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

30.10.2012

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 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 suprafe
în CF nr.302133 Nădlac.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea pre
canalizare-epurare.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Constitutiv i de
Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a De
acordarea unui mandat reprezentantului ora
Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a De rad.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licita
302284, eviden

9.Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de negociere a nivelului chiriilor pentru
localurile școlare, precum .

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a func
2013.

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 achizi onării de servicii juridice de consultan
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 și

destinată populaţiei, precum şi aprobarea preţului local pentru energia termică destinată
populaţiei, respectiv agen .

17.Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local Nădlac în cadrul
consiliului de administra eului 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.

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.126
Din 30.10.2012

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac
din data de 25.09.2012

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 30.10.2012,

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 25.09.2012, 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
____________________________________________________________________

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.127
din 30.10.2012

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 30.10.2012,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.10822/2012
- referatul compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei

nr.10815/2012
- adresa Serviciului Centrului de Zi de Îngrijire a Copiilor din Orașul

Nădlac nr.110/09.10.2012, înregistrată la primăria orașului Nădlac
sub nr.10434/17.10.2012

- referatul Serviciului Voluntar pentru Situa Nădlac
nr.10692/23.10.2012

- referatul compartimentului informatizare nr.10486/18.10.2012
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local

nr.10/23.10.2012
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.29/28.02.2012 privind aprobarea

bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac
pe anul 2012

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

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

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare

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

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

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Consiliului Local al orașului Nădlac pentru anul 2012, conform anexei nr.1 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea listei de investiţii pentru anul 2012, conform
anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre modifică și completează în mod corespunzător
anexele contrare prezentei adoptate anterior.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
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- 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.128
din 30.10.2012

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

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
30.10.2012,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.10381/2012
- referatul arhitectului-șef din cadrul primăriei nr.10323/2012
- 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.302131 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.302131 Nădlac, parcela nr. cad.302131, în suprafaţă de 2306 mp, în scopul delimitării a
3 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.304530, situat în Nădlac, str.1 Decembrie, nr.123, în
suprafaţă de 778 mp, categoria de folosinţă intravilan viran, proprietar
Oraşul Nădlac

2. LOT 2, nr. cad.304531, situat în Nădlac, str.1 Decembrie, nr.121,  în
suprafaţă de 778 mp, categoria de folosinţă intravilan viran, proprietar
Oraşul Nădlac

3. LOT 3, nr. cad.304532, situat în Nădlac, str.1 Decembrie, nr.119,  în
suprafaţă de 750 mp, categoria de folosinţă intravilan viran, proprietar
Oraşul Nădlac

Art.3. Terenul evidenţiat în CF nr.302131, parcela cu nr. cad.302131 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
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 Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios
Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA
_____________________________________________________________________

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

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

HOTĂRÂREA Nr.129
Din 30.10.2012

privind rectificarea suprafe nr. cad.302133, evidenţiată în CF
nr.302133 Nădlac

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
30.10.2012,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.10382/2012
- referatul arhitectului șef din cadrul primăriei nr.10322/2012
- 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.302133 Nădlac
- extras CF nr.304017 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 rectificarea suprafe nr.cad. 302133, eviden
nr.302133 Nădlac, din 1485 mp- cât figurează în acte, în 1385 mp- cât rezultă din
măsurători, datorită suprapunerii cu parcela nr. top. 12278/1/2, eviden
nr.304017 Nădlac ( Nr. CF vechi 9071 Nădlac ), conform planului de amplasament și
delimitare a imobilului anexat prezentei hotărâri.

Art.2. 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.3. Prezenta hotărâre se comunică:
 Primarului oraşului Nădlac,
 Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
 Compartimentului urbanism din cadrul primăriei
 Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, 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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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.130
din 30.10.2012

privind aprobarea preţului la apă potabilă şi a tarifului la canalizare- epurare

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
30.10.2012,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac Nădlac nr.10383/2012
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr.9960/2012
- adresa S.C. Compania de Apă Arad S.A. nr.17024/26.09.2012,

înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr.9421/27.09.2012
- avizul A.N.R.S.C. nr.451348-1/24.09.2012
- Ordinul preşedintelui ANRSC privind aprobarea Metodologiei de stabilire,

ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor nr.65/2007
- prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, cu

modificările şi completările ulterioare
- prevederile art.34 alin 5 din Legea serviciului de alimentarea cu apă şi

canalizare nr.241/2006, 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.36 alin 2 lit d, alin.6 lit.a, punctul 14, art.45 din Legea

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

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă preţul la apă potabilă pentru populaţie la 3,45 lei/mc, iar la
restul utilizatorilor la 2,78 lei/mc, precum şi tariful la canalizare- epurare pentru
populaţie la 2,89 lei/mc, iar la restul utilizatorilor la 2,33 lei/mc. Preţul de apă potabilă
şi tariful pentru canalizare- epurare pentru populaţie conţine TVA în cotă de 24 %, iar
pentru restul de utilizatori nu conţine TVA.

Art.2. Prezenta abrogă toate prevederile contrare acestei hotărâri adoptate
anterior.

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică cu:
- primarului oraşului Nădlac
- S.C. Compania de Apă Arad S.A.
- ANRSC, Bucureşti , sector 2, str. Romulus nr.6
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- locuitorilor oraşului Nădlac, prin afişare
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi
Contencios

PREŞEDINTE DE
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA
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.131
din 30.10.2012

privind aprobarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, precum și

acordarea unui mandat reprezentantului oraşului Nădlac în A.G.A. la Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
30.10.2012,
Având în vedere:
- expunerea de motive a  primarului  oraşului Nădlac nr.10415/2012
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei

oraşului Nădlac nr.10695/2012
- Adresa Asocia de Gestionare a

Deșeurilor nr.384/08.10.2012, înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub
nr.10319/15.10.2012

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.68/15.04.2008 privind asocierea în scopul
realizării proiectului „ Sistem integrat de gestionare a deşeurilor pentru judeţul
Arad şi constituirea A.D.I. „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul
Arad”.

- prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilită
modificările și completările ulterioare

- prevederile Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare, cu modificările și
completările ulterioare

- prevederile art. 21 alin (2) lit. f) coroborat cu art. 33 din O.G. nr. 26/2000,
privind asociaţiile şi fundaţiile,  cu modificări şi completările ulterioare;

- prevederile art. 1, anexa 1 şi 2 din H.G. nr. 855/2008, pentru aprobarea actului
constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice;

- prevederile art.36, alin.2, lit.c, d, e alin.6, lit.a, pct.14, alin.7, lit.c 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, alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:



Art.1. Se aprobă Actul Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem
Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, conform anexei nr.1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de
Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternicește d-l primar Vasile Ciceac- reprezentant al orașului Nădlac,
cetă român, născut la data de 25.01.1952 în localitatea Hărnicești, jude
Maramureș, domiciliat în orașul Nădlac, str. V. Lucaciu, nr.91 B, jude sesor al
CI seria AR, nr.552429, eliberată de SPCLEP Nădlac, la data de 31.01.2012, să voteze în
Adunarea Generală  a Asociaţilor, să semneze în numele şi pe seama Consiliul Local al
oraşului Nădlac documente care  vizează  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem
Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad.

Art.4. Se împuterniceşte d-l primar Vasile Ciceac să semneze în numele şi pe seama
Consiliul Local al oraşului Nădlac Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad.

Art.5. Se mandatează d-na Gabriela Sofia BARBU, posesoare a CI seria AR, nr.
520790, eliberată de SPCJEP Arad, la data de 07.06.2011, să îndeplinească procedurile
prevăzute de lege pentru înregistrarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad la
institu

Art.6. Prezenta modifică și completează în mod corespunzător anexele contrare
prezentei adoptate anterior.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului administrarea patrimoniului local
- A.D.I. Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad
- Instituţiei Prefectului - judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS



ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

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.132
Din 30.10.2012

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a parcelei
nr. cad. 302284, evidenţiată în CF nr. 302284 Nădlac

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
30.10.2012

Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.10442/2012
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr. 10351/16.10.2012
- extras CF nr. 302284 Nădlac
- prevederile art. 36 alin (1) şi (2) lit.,,c”, (5) lit. ,,b”, art. 123 (1), (2) din

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

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

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

În temeiul art. 45 (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului evidenţiat în CF nr.
302284 Nădlac, parcela nr. cad. 302284, în suprafaţă de 493 mp, conform caietului de
sarcini, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Preţul de pornire a licitaţiei publice organizată în vederea vânzării parcelei
menţionate în cuprinsul art. 1 este de 1 euro/mp.

Art.3. Pentru semnarea contractului de vânzare cumpărare a parcelei menţionate la
art. 1 se împuternicesc următoarele persoane:

- CICEAC VASILE – primarul oraşului Nădlac
- GROS ALEXANDRU – secretarul oraşului Nădlac

Art.4. Persoanele împuternicite conform art. 4 vor putea exercita mandatul şi
distinct, independent câte unul.

Art.5. Parcela menţionată în cuprinsul art. 1 nu a făcut obiectul cererilor depuse în
baza prevederilor legilor proprietăţii.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică :
 primarului oraşului Nădlac
 compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei,

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

Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios.

PREŞEDINTE DE
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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Anexa la HCL nr.132/30.10.2012

CAIET  DE  SARCINI
privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului, proprietatea privată a oraşului

Nădlac, parcela cu nr. cad. 302284, evidenţiată în CF nr. 302284 Nădlac, în
suprafaţă de 493 mp

CAP. I.  OBIECTUL VÂNZĂRII

1.1. Terenul care face obiectul licitaţiei este proprietatea privată a oraşului Nădlac,
evidenţiat in C.F. nr. 302284 Nădlac, parcela nr. cad. 302284, în suprafaţă de 493
mp.

CAP. II. MOTIVAŢIA VÂNZĂRII

Motivele de ordin legislativ, economic, financiar şi social care impun vânzarea unor
bunuri- terenuri sunt următoarele :
- prevederile art. 36 (2), lit. ”c”, (5), lit. ”b”, “c” din Legea 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile art. 123 din Legea 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare:
„ Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului
public sau privat, de interes local sau judeţean, după caz, să fie date în administrarea
regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate.
Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac
parte din domeniul privat, de interes local sau judeţean, în condiţiile legii.
Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie publică, organizată în
condiţiile legii.”
- prevederile art. 5 alin. 2 din Legea nr. 213/1998  privind  proprietatea publică şi
regimul juridic aplicabil acesteia, cu modificările şi completările ulterioare:
„Dreptul  de proprietate privată al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale
asupra bunurilor din domeniul privat este supus regimului  juridic de drept comun,
dacă legea nu dispune astfel.”

CAP.III. ELEMENTE DE PREŢ

3.1.Preţul de pornire a licitaţiei publice este de 1 euro/mp.
3.2.Garanţia de participare la licitaţie este 100 lei şi se reţine de vânzător până în
momentul încheierii contractului de vânzare cumpărare, urmând ca după această dată
garanţia să constituie avans din preţul de vânzare datorat de cumpărător;
3.3. Valoarea adjudecată va fi achitată integral la data semnării contractului.

CAP.IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

4.1. Vânzătorul are următoarele obligaţii :
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a. - să predea cumpărătorului  bunul vândut pe baza unui proces verbal de predare
primire.

b. - a nu tulbura pe cumpărător în exerciţiul drepturilor rezultate din contractul de
vânzare cumpărare.
c. - garantează pe cumpărător că bunul vândut nu este sechestrat, scos din circuitul
civil, ipotecat sau gajat.
d. - vânzătorul nu răspunde de viciile aparente.

4.2. Cumpărătorul are următoarele obligaţii :

a. - are întreaga responsabilitate în ceea ce priveşte respectarea legislaţiei în vigoare
cu privire la P.S.I., protecţia mediului şi persoanelor.
b. - se obligă să achite preţul terenului în termen de 20 zile de la semnarea procesului
verbal de adjudecare, la valoarea adjudecată, la data semnării contractului de
vânzare - cumpărare în faţa notarului public.
c. - să plătească cheltuielile vânzării: cheltuielile propriu zise ale actului, taxele de
timbru şi de autentificare – onorariul notarial, de publicitate imobiliară etc.
d. - să achite integral debitele  pe care le are faţă de bugetul local până la încheierea
contractului de vânzare - cumpărare şi cele care decurg după încheierea contractului
de vânzare – cumpărare.

CAP. V. DISPOZIŢII FINALE

5.1.Toate obligaţiile reciproce se vor concretiza în contractul de vânzare-cumpărare.
5.2.Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitaţiei se pun la
dispoziţia solicitantului contra cost, în valoare de 50 lei.
5.3.Participanţii la licitaţie vor achita taxa de participare la licitaţie în suma de 50 lei.
5.4.Transmiterea dreptului de proprietate operează în momentul încheierii
contractului de vânzare – cumpărare în formă autentică.
Părţile se vor prezenta în termen de 20 zile după adjudecare la un birou notarial
pentru încheierea în formă autentică a contractului de vânzare – cumpărare.
5.5.Participarea la licitaţie este condiţionată de achitarea integrală de către aceştia a
debitelor pe care le au faţă de bugetul local, achitarea documentaţiei de licitaţie şi a
garanţiei de participare.
Participanţii la licitaţie pot fi persoane juridice sau persoane fizice.
Nu pot participa la licitaţie cei care :

- au debite faţă de Consiliul Local Nădlac
- sunt în litigii cu Consiliul Local Nădlac sau Primăria oraşului Nădlac
- au fost adjudecatari ai unei licitaţii anterioare şi nu au încheiat contract cu Consiliul

Local Nădlac

CAP. VI.CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A LICITAŢIEI
6.1.Condiţii tehnice şi organizatorice

Vânzarea se va face prin licitaţie publică  în data de ______.2013, ora 10,00 la
sediul primăriei oraşului Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 24.

Organizarea procedurii de licitaţie :
- comisia de licitaţie este numită prin dispoziţia primarului
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- nu pot participa la licitaţie, în calitate de cumpărători, membrii comisiei de
evaluare, membrii comisiei de licitaţie şi nici soţul (soţia), fraţii , copiii şi părinţii acestor
membri

- comisia de licitaţie va analiza documentele prezentate şi va întocmi lista cu
participanţii acceptaţi, excluzând de la participare pe cei care nu au prezentat în
totalitate, până în preziua licitaţiei, adică ______.2013, ora 12,oo, documentele de
participare

- şedinţa este condusă de preşedintele comisiei de licitaţie
- comisia stabileşte salturile de supralicitare
- în ziua şi la ora stabilite pentru începerea licitaţiei, în cazul în care sunt minimum

doi participanţi la licitaţie, preşedintele comisiei anunţă obiectul licitaţiei, face prezenţa
participanţilor la licitaţie şi constată dacă sunt îndeplinite condiţiile legale pentru
desfăşurarea acesteia, inclusiv cele de publicitate.

- preşedintele anunţă preţul iniţial de vânzare de la care se porneşte strigarea, cu
precizarea salturilor de supralicitare stabilite de comisie.

- În cazul în care nu s-au prezentat minimum doi participanţi la licitaţie sau în cazul în
care nici un ofertant nu a oferit cel puţin preţul de pornire, licitaţia se va repeta în
aceleaşi condiţii, încheindu-se proces verbal de constatare.

- repetarea licitaţiei se va face după trecerea a cel puţin 10 zile de la data precedentei
- participanţii la licitaţie vor prezenta oferte de preţ prin strigări, ofertă care trebuie să

respecte condiţiile de salt precizate la deschiderea licitaţiei.
- preşedintele de comisie anunţă tare şi clar suma oferită de licitant
- dacă la a treia strigare a ultimei oferte nu se strigă o sumă mai mare, preşedintele

comisiei anunţă adjudecarea licitaţiei celui care a oferit ultima sumă.

6.2.Condiţii financiare şi juridice

6.2.1. Garanţia de participare

- Garanţia de participare este în cuantum de 100 lei, aceasta se constituie până cel
târziu în preziua începerii licitaţiei la sediul Primăriei oraşului Nădlac, str. 1 Decembrie
nr. 24, ora 12,00, prin scrisoare de garanţie bancară, în original sau prin depunerea la
casieria primăriei oraşului Nădlac a ordinului de plată, cu condiţia confirmării acestuia
de către banca emitentă. Contul primăriei oraşului Nădlac în care se va depune
garanţia de participare este RO64TREZ0265006XXX000010.
Depunerea garanţiei este obligatorie şi constituie un criteriu eliminatoriu.
Dacă din diferite motive licitaţia se amână, se revocă sau se anulează, decizia de
amânare, revocare sau anulare nu poate fi atacată de către participanţii la licitaţie.
În acest caz, participanţilor la licitaţie li se va înapoia în termen de 5 zile de la data
licitaţiei garanţia de participare pe baza unei cereri scrise şi înregistrate la Primăria
oraşului Nădlac.
Prin înscriere la licitaţie toate condiţiile impuse prin caietul de sarcini se consideră
însuşite de participanţii la licitaţie.
Participanţii la licitaţie pierd garanţia depusă dacă persoana juridică/persoana fizică,
care a câştigat licitaţia, refuză să semneze contractul de vânzare – cumpărare.
Garanţia participantului care a câştigat licitaţia rămâne în contul preţului de vânzare.

6.2.2.Criterii de calificare şi de selecţie-documente solicitate
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6.2.2.1. Situaţia personală a participanţilor  la licitaţie:

- pentru participanţi persoane juridice:
- fişa informaţii generale: denumire participant, sediul/adresa, număr de telefon
( fax), cod poştal, persoana de contact, cod fiscal, cont bancar de trezorerie
- declaraţie din care rezultă faptul că participantul nu este membru al comisiei de
evaluare, membru al comisiei de licitaţie şi nici soţul (soţia), fratele, copilul sau
părintele acestor membri
- act constitutiv al societăţii (statut/contract), certificat de înregistrare fiscală,
certificat de înregistrare la Registrul Comerţului
- ultimul bilanţ contabil vizat de DGFP, raportarea semestrială şi ultima balanţă de
verificare
- dovada că nu se află în litigiu cu Consiliul Local al oraşului Nădlac, respectiv
primăria oraşului Nădlac, aceasta eliberându-se la cerere de către primăria oraşului
Nădlac
- Certificat fiscal prin care să se ateste faptul că nu are datorii bugetare faţă de
Direcţia Generală a Finanţelor Publice, precum şi Consiliul Local al oraşului Nădlac.
Certificatele fiscale vor fi eliberate şi de instituţiile abilitate din localitatea de reşedinţă
a participantului şi vor fi depuse în formă originală.
- actul autentic de reprezentare, în cazul în care documentele sunt depuse de
împuterniciţii participanţilor şi nu de către aceştia personal.
- xerocopie după chitanţele care atestă plata caietului de sarcini ( 50 lei ), a taxei de
participare (50 lei) şi a garanţiei depuse ( 100 lei ).

- pentru participanţi persoane fizice:
- fişa informaţii generale: denumire participant, adresa, număr de telefon (fax), cod
poştal, persoana de contact, cont bancar de trezorerie
- declaraţie din care rezultă faptul că participantul nu este membru al comisiei de
evaluare, membru al comisiei de licitaţie şi nici soţul (soţia), fraţii, copiii şi părinţii
acestor membri
- dovada că nu se află în litigiu cu Consiliul Local al oraşului Nădlac, respectiv
primăria oraşului Nădlac, aceasta eliberându-se la cerere de către primăria oraşului
Nădlac.
- Certificat fiscal prin care să se ateste faptul că nu are datorii bugetare faţă de
Direcţia Generală a Finanţelor Publice, Consiliul Local al oraşului Nădlac.
Certificatele fiscale vor fi eliberate şi de instituţiile abilitate din localitatea de reşedinţă
a participantului şi vor fi depuse în formă originală.
- actul autentic de reprezentare, în cazul în care documentele sunt depuse de
împuterniciţii participanţilor şi nu de către aceştia personal.
- xerocopie după chitanţele care atestă plata caietului de sarcini ( 50 lei ), a taxei de
participare ( 50 lei ) şi a garanţiei depuse ( 100 lei ).

6.2.2.2.Dreptul participanţilor la licitaţie de a solicita clarificări

După obţinerea caietului de sarcini, cei care doresc să participe la licitaţie au
dreptul să solicite clarificări despre elementele cuprinse în aceasta până cel târziu cu 5
zile înainte de data desfăşurării procedurii de licitaţie, ora 16,oo. Solicitările se vor
transmite la sediul primăriei oraşului Nădlac, str. 1 Decembrie, nr. 24, jud. Arad, cod
315500. Primăria oraşului Nădlac are obligaţia de a răspunde la orice clarificare
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solicitată într-un interval de timp care să nu depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare
de la solicitare. Răspunsul la solicitare se va transmite tuturor participanţilor care au
cumpărat caietul de sarcini, fără a se dezvălui identitatea celui care a solicitat
respectivele clarificări.

6.3.Finalizarea procedurii de licitaţie.

La data desfăşurării licitaţiei publice, comisia de licitaţie stabilită conform dispoziţiei
primarului oraşului Nădlac, va parcurge următoarele etape:
- examinează documentaţia de participare şi stabileşte eventualele  întârzieri care

duc la excluderea de la licitaţie a participanţilor în cauză
- Exclude de la licitaţie participanţii care au depus documentaţia incompletă
- Şedinţa de licitaţie se finalizează printr-un proces verbal în care se consemnează

modul de desfăşurare a licitaţiei respective, aspectele formale constatate la
verificarea documentaţiei de calificare.

- În ziua şi la ora stabilite pentru începerea licitaţiei, în cazul în care sunt minimum
doi participanţi, preşedintele comisiei anunţă obiectul vânzării, constată dacă sunt
îndeplinite condiţiile legale pentru desfăşurarea acesteia, inclusiv cele de
publicitate.

Licitaţia pentru vânzarea terenului se va desfăşura în data de ___/___/2013, la
sediul Primăriei oraşului Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 24.

Precizări: Înscrierea la licitaţie se poate efectua până cel târziu în preziua licitaţiei
inclusiv, ______2013, ora 12,oo, la sediul Primăriei oraşului Nădlac - birou
registratură.

Preţul de pornire a licitaţiei publice referitor la vânzarea terenului este de:
1 euro/mp.
Limba de redactare a ofertei: limba română.

Participantul care a câştigat  licitaţia, se obligă să achite preţul terenului în
termen de 20 zile de la semnarea procesului-verbal de adjudecare la valoarea
adjudecată, la data semnării contractului de vânzare - cumpărare în faţa notarului
public .
Nesemnarea de către participantul care a câştigat  licitaţia, a contractului în termenul
stabilit duce la pierderea garanţiei de participare şi disponibilizarea lotului de teren
pentru o nouă procedură.
Pentru participantul care a câştigat licitaţia şi a încheiat contractul de vânzare-
cumpărare, garanţia depusă pentru înscrierea la licitaţie se va reţine şi va constitui
avans din preţul de vânzare datorat de către cumpărător.
Din taxa de participare la licitaţie se suportă cheltuielile privind organizarea procedurii
(anunţuri publicitare, cheltuieli materiale - furnituri de birou).
Eventualele contestaţii cu privire la desfăşurarea procedurii de licitaţie se pot depune
la registratura Primăriei oraşului Nădlac în termen de 48 ore de la data desfăşurării
licitaţiei, iar comisia de soluţionare a contestaţiilor stabilită prin dispoziţia primarului
va analiza şi instrumenta contestaţiile în termen de 5 zile de la data înregistrării
acestora.

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.133
Din 30.10.2012

privind numirea comisiei de negociere a nivelului chiriilor pentru localurile școlare,
precum și stabilirea limitelor competen

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţă ordinară din data de
30.10.2012,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a consilierului local- Lupșa Eugen nr.10443/2012
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primariei nr.10552/2012
- Contractul de închiriere încheiat la data de 31.01.2012 între Parohia

Ortodoxă din Nădlac și Grupul Școlar Jozef Gregor Tajovsky Nădlac
- Contractul de închiriere încheiat la data de 31.01.2012 între Parohia

Română Unită cu Roma Greco-Catolică din Nădlac și Grupul Școlar Jozef
Gregor Tajovsky Nădlac

- Contractul de închiriere încheiat la data de 31.01.2012 între Parohia
Romano Catolică din Nădlac și Grupul Școlar Jozef Gregor Tajovsky
Nădlac

- Contractul de închiriere încheiat la data de 30.01.2012 între Parohia
Evanghelică- Lutherană din Nădlac și Grupul Școlar Jozef Gregor
Tajovsky Nădlac

- Prevederile art.36(1), (2), lit.c, (4), lit.a din Legea 215/2001 privind
administraţia publică locala, republicata, cu modificările şi completările
ulterioare

- Avizul favorabil al Comisiei pentru activităţi economico – financiare,
agricultura, juridica si de disciplina

- Avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,
protectie mediu si turism, administratie publica locala

- Avizul favorabil al comisiei pentru activită -culturale, culte,
învă ec
copii, tineret și sport

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

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. În calitate de ordonator principal de credite, alături de Liceul Teoretic
Jozef Gregor Tajovsky Nădlac, Consiliul Local Nădlac desemnează comisia de
negociere a nivelului chiriilor având ca obiect localurile școlare, care va avea
următoarea componen

- D-l Vasile Ciceac- primarul orașului Nădlac
- D-l Lupșa Eugen- consilier local ( MC-L )



JURIDIC 31.10.2012 2

- D-l Balint Ioan Iaroslav- consilier local ( USL )
- D-l Somrak Dușan- consilier local ( UDSCR )
- D-l Tocilă Bogdan Valentin- consilier local ( PP- DD )
Art.2. În situa

Nădlac propu conform prevederilor art.1 face
parte și din organul de conducere al cultului religios cu care se poartă negocierile,
acesta nu poate fi numit în comisia de negociere.

Art.3. Se desemnează secretar al comisiei de negociere d-na Avram Liliana-
compartiment administrativ-secretariat, care va proceda la convocarea la data și
ora stabilită de către primarul orașului Nădlac- Vasile Ciceac, a cultelor religioase,
a Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky, precum și a membrilor comisiei de
negociere stabilită de către consiliul local, procedând de asemenea la redactarea
procesului verbal de negociere, depunerea documentelor stabilite prin prezenta
hotărâre la registratura primăriei orașului Nădlac, convocarea la
efectuată de către d-l primar- Vasile Ciceac.

Art.4. Alături de reprezentan
Nădlac, comisia stabilită conform art.1 va negocia reducerea nivelului chiriilor
pentru localurile școlare cu reprezentan i cultelor religioase, negociere care va fi
materializată prin proces verbal de negociere.

Art.5. La
cultelor religioase reprezentan
către consiliul parohial, precum și preotul/protopop.

Art.6. Din partea Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac la
de negociere a nivelului chiriilor vor participa reprezentan
sens din partea acestuia cu mandat special.

Art.7.
în care sunt prezen
fiecare institu /autoritate în parte.

Art.8. Procesul verbal de negociere se depune la registratura primăriei
orașului Nădlac, împreună cu mandatele speciale ale cultelor religioase, respectiv
a Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac, care atestă competen
purta negocierile din partea acestora, precum acesta
fiind inclus pe ordinea de zi pentru a fi supus spre aprobare în prima
următoare a consiliului local Nădlac.

Art.9. În situa consiliul local nu aprobă cele stabilite prin procesul
verbal de negociere, respectiv aprobarea nivelului chiriilor pentru localurile

proceda la o altă negociere între păr
reluată în acelea

Art.10. Contractele de închiriere pentru localurile școlare se vor semna doar
după ce procesul verbal al comisiei de negociere este aprobat de către consiliul
local Nădlac, cel mai târziu la data de 01.01.2013.

Art.11. Prezenta Hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- persoanelor nominalizate în prezenta hotărâre
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac
- Parohiei Ortodoxe din Nădlac
- Parohiei Române Unite cu Roma Greco- Catolică
- Parohiei Romano Catolice din Nădlac
- Parohiei Evanghelice- Lutherane din Nădlac
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- Institutiei Prefectului Judetului 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
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  Judeţul Arad

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

HOTĂRÂRE NR.134
Din 30.10.2012

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2013

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
30.10.2012,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.10080/2012
- Prevederile art.11 alin 1 din Ordinul nr.7660/2008 privind aprobarea

Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice ;
- prevederile art.36(2), lit.a, (3), lit.b din Legea administraţiei publice locale

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare,

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

protecţie, mediu şi turism, administraţie publică locală.
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social– culturale, culte,

învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii,
tineret şi sport

În temeiul art.45(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2013, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului resurse umane din cadrul primăriei
- Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în vederea avizării
-Instituţiei Prefectului – Judeţul Arad Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios.

PREŞEDINTE DE
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS



ROMÂNIA
_____________________________________________________________________

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

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

HOTĂRÂREA Nr.135
Din 30.10.2012

privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a orașului Nădlac

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
30.10.2012,

Având în vedere:
- Expunerea  de motive a  primarului  oraşului Nădlac nr.10390/2012
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primariei

nr.10631/2012
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.123/25.09.2012 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 însușirea varientei finale a proiectului de stemă a orașului Nădlac

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.74/29.11.2002 privind adoptarea Statutului
orașului Nădlac

- Prezentarea propunerilor referitor la stema ora
a Consiliului Local Nădlac din data de 24.11.2010

- Anunţul propriu-zis al primăriei orașului Nădlac
- Afișarea de pe site-ul NT TV
- Afișarea de pe site-ul primăriei Nădlac
- Prevederile Hotărârii nr.25/2003 privind stabilirea metodologiei de elaborare,

reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor
- Prevederile Legii nr.102/1992 privind stema
- Prevederile art.36,(2), lit.a, (3), lit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia

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

publică;
- 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,

sănpătate 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 modificarile si completarile ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se însușește varianta finală a proiectului de stemă a orașului Nădlac,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Proiectul de stemă a orașului Nădlac va fi transmis spre consultare,
avizare și aprobare, conform procedurii de avizare aprobate conform Hotărârii
Guvernului nr.25/2003.

Art.3. Stema aprobată poate fi reprodusă pe firmele şi sigiliile autorităţilor
administraţiei publice locale, pe imprimatele acestora şi pe indicatoarele care marchează
intrarea în judeţe şi localităţi. Ele vor fi expuse pe frontispiciul clădirilor în care se află
sediul autorităţilor administraţiei publice locale, împreună cu stema ţării, potrivit
reglementărilor existente. Stema poate fi folosită cu prilejul unor manifestări de interes



local, în acţiuni protocolare sau festive şi poate fi reprodusă pe insigne, embleme, pe
diferite tipărituri şi alte obiecte destinate să contribuie la cunoaşterea specificului local.
În cazurile în care stema oraşului este reprodusă, expusă sau folosită împreună cu
stema României, aceasta va fi aşezată în dreapta stemei ţării, privind stemele din faţă,
şi nu va avea dimensiunea mai mare decât cea a stemei ţării.

Art.4. Prezenta hotărâre modifică anexa la Hotărârea Consiliului Local Nădlac
nr.74/29.11.2002 privind adoptarea Statutului orașului Nădlac

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:
 Primarului oraşului Nădlac,
 Cetăţenilor prin afişare şi publicare în mass-media
 compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
 Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ, Compartimentul Controlul Legalită

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.136
din 30.10.2012

privind acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Nădlac

Consiliul Local Nădlac, întrunit în şedin data de 30.10.2012,
Având în vedere:
 Expunerea de motive a primarului orașului Nădlac nr.10491/2012
 Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr.10808/2012
 Adresa nr.2113/08.10.2012 a  Asocia

Canalizare Jude , înregistrată la primăria orașului Nădlac sub
nr.9970/09.10.2012

 Hotărârea nr.197/18.12.2009 a Consiliului Local Nădlac privind aprobarea
Planului Anual de evoluţie a tarifelor Serviciului de alimentare cu apă şi de
canalizare pe 5 ani ( cinci ) ani ca parte integrantă a Contractului de delegare a
gestiunii serviciului de alimentare cu apă
înregistrat sub nr.648/30.12.2009

 prevederile art.8, alin.2, lit.j, art.10, alin.5 din Legea nr.51/2006 a serviciilor
comunitare de utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare

 prevederile art.34, alin.5 din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare
cu apă şi de canalizare

 prevederile art.16, alin.3, lit.d, art.17, lit.c, pct.2. art.20, alin.5, art.21, alin.1
din Statutul Asocia

 prevederile art.36, pct.36.3 din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului-
Dispozi

 Planul de evolu
teritoriale membre ale ADIACJA, cât și prin Hotărârea nr.10/22.12.2009 a
Aduntării Generale a Asocia care face parte integrantă din Contractul de
Delegare a Gestiunii Serviciului nr.648/30.12.2009

 Prevederile art.11, alin.1 şi 2, art.36, alin.2, lit.d, e, alin.5, alin.6, pct.14,
alin.7, lit.c din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările și 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;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se  împuterniceşte Dl VASILE CICEAC, primar al oraşului NĂDLAC,
cetăţean român, născut(ă) la data de 25.01.1952 la sat. Hărnicești, domiciliat(ă) în
orașul Nădlac, posesor al C.I. seria AR, nr.552429, eliberată de SPCLEP Nădlac la
data de 31.01.2012, cu mandat special să aprobe în Adunarea Generală a
Asocia Nădlac stabilirea,
ajustarea



Compania de Apă Arad S.A. de la data la care Planul anual de evolu
tarifelor, parte integrantă a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de
alimentare cu apă 648/30.12.2009,
prevede trecerea la un sistem de tarif unic.

Art. 2 În situa în care reprezentantul Consiliului Local Nădlac desemnat la
art.1 de mai sus, se află în imposibilitatea exercitării mandatului încredin
interesele  consiliului  local vor fi reprezentate de d-l Kovacs Ștefan, în calitate de
consilier local în cadrul consiliului local Nădlac, cetă
03.02.1968 la Nădlac, domiciliat în orașul Nădlac, str. Dr. M. Luther, nr.120, posesor
al CI Seria AR, nr.417285, eliberată de Poli
14.01.2009.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică către:
 Primarul orașului Nădlac
 Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad
 Institu - Jude s

Administrativ, Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS



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.137
din 30.10.2012

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

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
30.10.2012,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.1055019.10./2012,
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr. 10507/19.10.2012,
- Adresa nr.409/03.08.2012 a C.M.V. Dr. Ioja Nicolae-Vichenti, medic

veterinar la C.S.V. Nădlac, jud. Arad, înregistrată la primăria oraşului
Nădlac sub nr.7458/03.08.2012

- Adresa nr. 455/22.10.2012 a C.M.V. Dr. Ioja Nicolae-Vichenti, medic
veterinar la C.S.V. Nădlac, jud. Arad, înregistrată la primăria oraşului
Nădlac sub nr.10572/22.10.2012

- Contractul de închiriere nr.8832/23.10.2006 încheiat între Orașul Nădlac
și C.M.V. Dr. Ioja Nicolae- Vichenti

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.203/19.10.2011 privind aprobarea
prelungirii termenului contractului de închiriere nr.8832/23.10.2006

- Prevederile art. 36 (2), lit.”c” şi (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 prelungirea contractului de închiriere nr. 8832 din 23.10.2006
până la data de 23.04.2015. Chiriaşul poate solicita, cu 3 (trei) luni înainte de
termenul de expirare, prelungirea acestuia, conform prevederilor contractului de
închiriere.
Art. 2. Se aprobă actul adiţional la contractul de închiriere  nr. 8832/23.10.2006
care se va încheia între Oraşul Nădlac şi C.M.V. Dr. Ioja Nicolae-Vichenti, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică:

- Primarului oraşului Nădlac
- C.M.V. Dr. Ioja Nicolae-Vichenti
- Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- Compartimentului impozite şi taxe din cadrul primăriei
- Instituţiei Prefectului – Judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE NTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

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

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

H O T Ă R Â R E A Nr.138
din 30.10.2012

privind aprobarea achizi ervicii juridice de consultan
și reprezentare

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit  în şedinţa ordinară din data
de 30.10.2012,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.10623/2012
- 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 Ordonan nr.26/2012 privind unele măsuri

de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și
de modificare și completare a unor acte normative

- 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 achizi
asisten valoarea maximă a contractului de prestări servicii
juridice fiind de 1500 lei/lună.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei
- compartimentului achizi
- 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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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.139
din 30.10.2012

privind transformarea unor posturi din cadrul Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.10.2012,
Având în vedere :

- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr. 10661/22.10.2012
- solicitările nr.1243/13.09.2012, nr.1504/03.10.2012, 1708/26.10.2012 emise

de către Liceul Teoretic ”Jozef Gregor Tajovsky” din orașul Nădlac
- prevederile art.2 lit.b din Regulamentul de organizare și desfășurare a

concursului sau examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a
personalului contractual , aprobat prin Ordinul Ministrului Educa
tineretului și sportului, nr.4422/15.06.2011

- criteriile de normare pentru personalul didactic auxiliar aprobate prin ORDIN nr.
3.264 din 15 februarie 1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de
incadrare a personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic in casele corpului
didactic, publicate în M.O. 159/16.04.1999

- avizul Inspectoratului .2221/2012, adresa Liceului
Teoretic J.G.Tajovsky Nădlac nr.1646/22.10.2012

- 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 sănătate
socială, protec

În temeiul art.36(6) pct.1, art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă modificarea statului de func Liceului Teoretic ”Jozef
Gregor Tajovsky ” Nădlac, prin transformarea postului de secretar – dactilograf în post de
secretar școală III S .

Art.2. Se aprobă modificarea statului de func
Gregor Tajovsky ” Nădlac  , prin transformarea postului de informatician II S în informatician I S.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică :
- primarului oraşului Nădlac
- Liceului Teoretic ”Jozef Gregor Tajovsky” Nădlac
- Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios–

Compartiment 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.140
din 30.10.2012

privind aprobarea preţului local al energiei termice facturată și destinată populaţiei,
respectiv agen

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţă ordinară din data de
30.10.2012,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului Oraşului Nădlac nr.10772/2012
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei oraşului Nădlac nr.10697/2012
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.167/27.12.2010 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 agenţilor
economici

- prevederile Ordonanţei nr.36/2006 privind instituirea preţurilor locale de
referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate;

- Avizul ANRSC nr.4572170/16.10.2012 privind modificarea preţurilor locale de
producere
către S.C. APOTERM NĂDLAC S.A., jude

- prevederile Ordinului nr.514/2006 privind  aprobarea Metodologiei de stabilire
a preţurilor locale de referinţă şi a sumelor necesare pentru compensarea
combustibilului folosit pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme
centralizate – Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Servicii Publice
de Gospodărire Comunală, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Ordinului 21/2006 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a
preţurilor locale de referinţă şi a sumelor necesare pentru compensarea
combustibilului folosit pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme
centralizate – Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, cu
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilită
modificările și completările ulterioare

- prevederile Legii nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie
termică

- prevederile art.36(2) lit. „d”, (6), pct.14, din Legea 215/2001, a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

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

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

În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 a  administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,



HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă preţul local al energiei termice facturată populaţiei în
cuantum de 275,25 lei.

Art.2. Preţul local pentru energia termică produsă pe bază de apă
geotermală, inclusiv distribuţia, destinată populaţiei este de 275,25 lei/Gcal, inclusiv
TVA, respectiv 65,74 lei/Gj.

Art.3. Preţul local pentru energia termică produsă pe bază de apă
geotermală, inclusiv distribuţia, destinată agen este de 221,98
lei/Gcal, exclusiv TVA, respectiv 53,02 lei/Gj.

Art.4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.11.2012 şi se
comunică :
- primarului oraşului Nădlac
- SC Apoterm SA Nădlac
- A.N.R.S.C.
- Compartimentului contabilitate - casierie 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 EGALITATE
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS



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.142
din 30.10.2012

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

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
30.10.2012,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.10956/2012
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr. 10834/2012
- adresa nr. 01 din 23.10.2012 a Asociaţiei Vânătorilor Sportivi „Cocorul” din

oraşul Nădlac, str. Horea nr. 4, jud. Arad, înregistrată la Primăria oraşului
Nădlac sub nr. 10826 din 24.10.2012, prin care solicită încetarea Contractului
de comodat bun imobil nr. 1184 din 01.02.2011

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr. 16 din 19.01.2011 privind acordul
Consiliului Local Nădlac referitor la sediul Asociaţiei Vânătorilor Sportivi
Cocorul – Nădlac

- Contractul de comodat bun imobil nr. 1184 din 01.02.2011 încheiat între
Ora - prevederile
art.7

- Prevederile art. 36 (2), lit.”c” şi (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 rezilierea de comun acord a contractului de comodat bun imobil nr.
1184 din 01.02.2011 încheiat între Oraşul Nădlac şi Asociaţia Vânătorilor Sportivi
„Cocorul” din Nădlac, str. Horea nr. 4, jud. Arad, reprezentată prin d-l Paliş Gligor,
identificat cu C.I., seria AR nr. 476106,  având ca obiect al contractului cedarea, de
către comodant, cu titlu gratuit, a dreptului de folosinţă asupra imobilului situat în
oraşul Nădlac, str. Viile Vechi nr. 101, jud. Arad, parcela nr. cad. 302505, evidenţiată
în CF 302505 Nădlac (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 10694 Nădlac), în
condiţiile cap. VI art. 7 din contractul de comodat bun imobil nr. 1184 din
01.02.2011, începând cu data de 31.10.2012, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Pentru semnarea actului adiţional menţionat la art. 1 se desemnează:

- CICEAC VASILE – primar
- GROS ALEXANDRU – secretar

care pot exercita acest mandat şi distinct, independent  câte unul.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:

- Primarului oraşului Nădlac



- Asociaţiei Vânătorilor Sportivi Cocorul - Nădlac
- Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- Compartimentului impozite şi taxe din cadrul primăriei
- Instituţiei Prefectului – Judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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