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

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

HOTĂRÂREA Nr.114
din 25.09.2012

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
25.09.2012,

Având în vedere:
- propunerile nominale pentru alegerea preşedintelui de şedinţă şi

rezultatul votului deschis al majorităţii consilierilor în funcţie
- prevederile art.9 din Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002,

pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a
consiliilor locale

- prevederile art.35, alin.1 şi art.41 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare

În temeiul art.45, alin.1 din Legea nr.215/2001- republicată, Legea
administra art.9 alin. (3) din Regulamentul-cadru de organizare şi
funcţionare a consiliilor locale aprobat prin O.G. nr. 35/2002adoptă prezenta

HOTĂRĂRE:

Art.1. Se alege preşedinte de şedinţă și se desemnează cu conducerea
lucrărilor dlac, d-na FAUR MARIA CARMEN din
partea MIȘCĂRII CREȘTIN LIBERALE.

Art.2. Pre
Art.3. Prezenta hotărâre are caracter constator neputând fi contestată în

justi
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- primarul orașului Nădlac
- Institu – Jude

Administrativ, Compartimentul Controlul Legalită
Contencios

PREŞEDINTE DE CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR
FAUR MARIA CARMEN 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.115
Din 25.09.2012

privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac
din data de 25.09.2012

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
25.09.2012,

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 25.09.2012, 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.115/25.09.2012

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

25.09.2012

1.a.Alegerea pre .
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local

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

Local al orașului Nădlac din data de 21.08.2012.
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 contractului-cadru de reprezentare pentru

reprezentantul Orașului Nădlac mandatat să reprezinte interesele Orașului în adunările generale
ale acţionarilor la societăţile comerciale la care este acţionar.

5.Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei locale de ordine publică la nivelul UAT
Nădlac.

6.Proiect de hotărâre privind participarea Orașului Nădlac  în cadrul Festivalului concurs
al soliştilor de muzică populară slovacă, ''Cez Nadlak je...” în vederea sus
promovării culturii tradiţionale slovace.

7.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de func
personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

8.Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.21/28.02.2012.
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și

func
10.Proiect de hotărâre privind emiterea, în vederea ini

nr.52/2003 privind transparen administra
asupra proiectului de hotărâre privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a orașului
Nădlac.

11.Proiect de hotărârea privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local
Nădlac nr.113/21.08.2012.

12.Proiect de hotărâre privind constatarea rezilierii unilaterale a contractului de închiriere
nr.8832/23.10.2006.

13.Diverse.

Preşedinte de şedinţă Contrasemnează pentru legalitate
Faur Maria Carmen Secretar

Gros Alexandru



JURIDIC 26.09.2012 1

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.116
Din 25.09.2012

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac
din data de 21.08.2012

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 25.09.2012,

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 21.08.2012, 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.116/25.09.2012
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

PROCESUL VERBAL
al desfăşurării şedinţei ordinare din data de 21.08.2012 a Consiliului local Nădlac

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 21.08.2012 a fost
convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.614/14.08.2012, prin convocator
şi înmânarea invitaţiilor.

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

La şedinţă participă d-l primar Vasile Ciceac și d-na consilier juridic Ianecsko Alina, d-l
Cralic Ioan- compartiment contabilitate-casierie din cadrul primăriei și d-na Ilieș Ioana
Dorina- compartiment administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei.

D-l primar constată că la ședință sunt prezenți un număr de 12 consilieri, declarând
şedinţa legal constituită.

Deoarece d-l Bodnărescu Vasile, ales președinte de ședință pentru o perioadă de 3
luni în cadrul ședinței de constituire a consiliului local din data de 26.06.2012 lipsește, fiind
în concediu, se solicită propunerea pentru alegerea președintelui de ședință pentru ședința
de astăzi, mandatul d-lui Bodnărescu Vasile mergând în continuare până la expirarea
perioadei de 3 luni.

D-l Șomrak Dușan propune pe d-na Mazuch Marinela Luminița Felicia.
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot alegerea președintelui de ședință pentru

ședința de astăzi a d-nei Mazuch Marinela, propunere care este aprobată cu 10 voturi DA, 2
abținere: Mazuch Marinela, Lupșa Eugen.

Preşedintele de şedinţă, d-na Mazuch Marinela, 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 21.08.2012.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 31.07.2012.

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 execuției bugetului local aferente trimestrului
II al anului 2012.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării terenului în suprafață totală de 2901
mp, parcela nr. cad.301725, evidențiată în CF nr.301725 Nădlac.

6.Proiect de hotărâre privind însușirea propunerilor de PUG și RLU de către Consiliul
Local Nădlac.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 1192 mp,
parcela cu nr. cad.302193, evidențiată în CF nr.302193 Nădlac, d-nei Nagy-Gyuriș Elisabeta,
cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Dr. M. Luther, nr.26, jud. Arad.
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8.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român în
proprietatea privată a Oraşului Nădlac a terenului în suprafaţă de 781 mp, din parcela nr.
top. 3427, evidenţiată în CF nr. 550  Nădlac.

9.Diverse.
D-l primar propune:
- introducerea ca și pct.9: Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru

stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea
locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în oraşul Nădlac

- pct.10 fiind Diverse.
Deoarece nu mai sunt alte 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 21.08.2012”, cu propunerea de
modificare a acesteia, care este aprobat cu 11 voturi DA, 1 abținere: Lupșa Eugen. Se face
precizarea că votul necesar pentru adoptarea proiectului  de hotărâre este majoritatea
consilierilor prezenţi ( 7 voturi ).

Preşedintele de şedinţă întreabă consilierii dacă sunt obiecţiuni referitoare la
procesul verbal încheiat în şedinţa Consiliului Local din data de 31.07.2012, 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
31.07.2012”, acesta este supus la vot și aprobat cu 12 voturi DA ( unanimitate de voturi )
votul necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi
( 7 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, acesta fiind favorabil din partea celor 3
solicitate.

Nemaifiind discuții, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 12 voturi
DA, 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 execuției bugetului local
aferente trimestrului II al anului 2012.

Se solicită avizul comisiilor de specialitate, acesta fiind favorabil din partea comisiilor
cărora a fost solicitat.

D-na Mazuch Marinela susține că procentul veniturilor realizate este de 89,2 %, va fi
necesar ca în trimestrul III să fie elaborat un raport comun cu compartimentul impozite și
taxe, eventual fiind rectificate la data respectivă veniturile în minus, dacă va fi necesar.

Nemaifiind  alte discuții, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 12
voturi DA ( unanimitate de voturi ), votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul
majorității consilierilor aflați în funcție (  8 voturi ).

Se trece la pct.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării terenului în
suprafață totală de 2901 mp, parcela nr. cad.301725, evidențiată în CF nr.301725 Nădlac.

Nefiind discuții, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 12 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 însușirea propunerilor de PUG și RLU de
către Consiliul Local Nădlac.

D-na Mazuch Marinela face precizarea că au fost organizate două dezbateri publice,
este necesar ca aceste documentații să fie aprobate în cel mai scurt timp, deoarece riscăm
să nu se mai poată executa nici un fel de lucrări pe domeniul public până la aprobarea noului
PUG.
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Nefiind alte discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 12 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.7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului, în
suprafață de 1192 mp, parcela cu nr. cad.302193, evidențiată în CF nr.302193 Nădlac, d-nei
Nagy-Gyuriș Elisabeta, cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Dr. M. Luther, nr.26, jud. Arad.

Nefiind alte discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 12 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 trecerii din proprietatea
Statului Român în proprietatea privată a Oraşului Nădlac a terenului în suprafaţă de 781 mp,
din parcela nr. top. 3427, evidenţiată în CF nr. 550  Nădlac.

Nefiind alte discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 12 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 aprobarea criteriilor pentru stabilirea
ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru
tineri, destinate închirierii, în oraşul Nădlac.

D-l Porubski Ioan întreabă dacă criteriile de acordare a locuințelor în vederea
închirierii au fost  modificate; d-na Ilieș Ioana Dorina răspunde că acestea sunt conform
legii, nefiind modificate, decât conform solicitării ANL.

D-na Mazuch Marinela face precicarea că structura comisiei de atribuire a fost
aprobată prin hotărâre de consiliu, din aceasta făcând parte și un număr de 3 consilieri
locali, componența acesteia fiind stabilită, conform legii, prin dispoziția primarului.

D-l Porubski Ioan are suspiciuni în ceea ce privește verificarea documentelor de către
comisie, cum se va verifica dacă cele declarate corespund cu realitatea, de exemplu se pot
depune anumite documente care să nu fie conform cu realitatea.

D-na Ilieș Dorina susține că situațiile medicale speciale se confirmă prin adeverință
medicală, în acest sens există un singur caz de persoană cu handicap, situație cunoscută,
orașul Nădlac nefiind un oraș mare, asemenea cazuri fiind cunoscute.

D-l primar face precizarea că propunerea de construire a locuințelor de tip ANL în
vederea închirierii a început să fie dezbătută și analizată încă din anul 2005, pentru
acesarea proiectului fiind necesar existența unui număr mai mare de cereri cu 50 % decât
cele 16 apartamente care au fost propuse în vederea construirii, la vremea respectivă
nefiind mulți doritori, acum există depus un număr de 100 cereri pentru 16 apartamente,
sigur este un bloc frumos, apartamente frumoase, cu toate utilitățile, sunt și cazuri de
situație materială bună, însă copii doresc să stea separat de părinți, este de părere că acea
comisie care se va ocupa de repartiție, va fi una obiectivă și să repartizeze celor îndreptățiți.

D-l Paliș Gligor este de părere că este foarte important ca membri comisiei să nu fie
rude sau să nu existe alte situații de incompatibilitate cu titularii cererilor.

D-na Ilieș Dorina face precizarea că având în vedere cererile depuse până în present,
nu există cazuri de relații de rudenie.

Nefiind alte discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 12 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. Diverse.
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D-na Mazuch Marinela susține că există solicitarea de acordare de aviz de principiu în
vederea parcelării terenului aferent cabanelor din zona Mureș, fiind trimisă în acest sens
propunerea de schiță de parcelare.

D-l Balint Ioan susține că din acea schiță nu s-a înțeles nimic.
D-l Porubski Ioan propune retragerea propunerii de parcelare, având în vedere faptul

că d-l Dvorciac Dan lipsește.
D-na Mazuch Marinela susține că la această propunere din partea comisiei de

urbanism lipsește aviz.
D-l Lupșa Eugen susține că are informații că în zona respectivă există un proprietar

care are eliberat titlu de proprietate în altă parte decât utilizează terenul, de asemenea
acesta în fiecare an își mărește proprietatea după bunul plac, extinzându-se pe terenurile
învecinate, fiind de părere că este necesar delimitarea clară a fiecărei parcele, drum de
acces.

D-na Ianecsko Alina face precizarea că parcelarea nu se va efectua de către o
societate specializată, ci doar de către d-l ing. Dvorciac Dan, parcelarea fiind necesară în
vederea impunerii proprietarilor de cabane, fiind necesar identificarea corectă a suprafeței
utilizate de către fiecare proprietar de cabană, taxa de utilizare fiind cea stabilită prin
hotărârea de consiliu de stabilire a impozitelor și taxelor locale.

D-l Paliș Gligor solicită pentru ședința viitoare din partea compartimentului evidență
agricolă, să fie prezentată clar situația situării terenului proprietarului, unde se află situată în
teren parcela de 0,20 ha.

D-l Lupșa Eugen este de părere că aceste cabane sunt construite ilegal, proprietarii
neavând un titlu asupra terenului sau autorizație de construire, neexistând nici un fel de
contract.

D-na Mazuch Marinela este de părere că în ce privește parcelarea, ar trebui consultați
și proprietarii cabanelor.

Neexistând aviz din partea comisiilor în vederea parcelării, se trece la următoarea
problemă, și anume aviz de principiu referitor la parcelarea terenului aferent Bibiotecii
orașului Nădlac. Nefiind discuții referitor la propunerea de parcelarea, aceasta este supusă la
vot și aprobată în unanimitate de voturi - votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind
votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție (  10 voturi ).

D-na Mazuch Marinela invită consilierii sâmbătă- 25 august la școală la deschiderea
oficială a televiziunii locale, care funcționează, se va prezenta o situație statistică cu privire
la numărul vizitatorilor pe grafice pe ore, fiind vorba despre discuții interactive.

D-l primar invită consilierii să participe la evenimentele care se vor desfășura cu
ocazia sărbătoririi Zilelor orașului Nădlac, să se implice, să fie printre cetățeni, deoarece
aceasta este o sărbătoare a orașului, înmânând în acest sens fiecărui consilier câte o
invitație; constată că nu a existat o implicare din partea comisiei de sănătate în organizarea
acestei sărbători, sperând că anul viitor se vor implica mai mult, programul din acest an
este unul mulțumitor, sperând că se vor bucura împreună de această sărbătoare.

D-na Mazuch Marinela informează consilierii referitor la faptul că au fost depuse două
proiecte pentru accesare de fonduri, unul cu casa jidovească pentru construire centru de
informare turistică, celălalt de construire drum de legătură Nădlac- Csanadpalota, la acesta
din urmă va începe faza de implementare, proiectul fiind în valoare de 1 milion 300 mii
Euro, un alt proiect care a fost câștigat fiind în valoare de 1 milion 500 mii Euro pentru
școală, sigur pentru demararea acestora va fi necesar accesarea unui credit, neexistând
aceste sume în buget.

D-l primar face precizarea că proiectul cu drumul a început încă din anul 2006, în
2008 au fost depuse documentele în vederea accesării, se cunoaște faptul că un proiect
poate să dureze și 5 ani, proiectul pe turism se va depune din nou.
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D-l Lupșa Eugen face precizarea că este nevoie doar de o sumă parțială, prima
tranșă funcție de termenele de execuție și valoarea contractului, probabil 1 milion de Euro
fiind sufficient pentru ambele proiecte; d-na Mazuch Marinela completând faptul că
pierderea va fi dobânda.

D-l Kszenics Pavel ridică problema ștrandului orașului, nu se poate face nimic pentru
începerea activității, se degradează, are informații că au fost doritori pentru a investi, doar
că investiția a fost costisitoare și s-au răzgândit.

D-l primar susține că ștrandul are două probleme:
- alimentarea cu apă este costisitoare
- este necesar să existe un ivestitor care să închirieze, concesioneze sau cumpere obiectivul,
nefiind însă doritori în acest sens, aceasta având în vedere faptul că nu există posibilitatea
demarării investițiilor din bugetul local
- s-a accesat în urmă cu 2 ani un proiect de dezvoltare intercomunitară fiind depus la
Ministerul Dezvoltării și Turismului, pentru construire popas turistic, camping, fiind inclus pe
lista de investiții a anului 2012, dar nu s-a primit nici un răspuns de după luna iunie 2012

D-l Lupșa Eugen face precizarea că a fost în trecut o perioadă când ștrandul a fost
deschis cu fonduri din bugetul local, fiind subvenționat în acest sens, pe o perioadă de 1 an
doar apa a costat 100.000 lei, aceasta având în vedere faptul că aceasta trebuia schimbată
o dată la 3 zile, pentru apă termală fiind necesar să existe anumite avize de la Direcția de
Sănătate Publică.

D-l Porubski Ioan susține că a fost o cerere pentru ștrand în anul 2010, au fost la
ședință, după care nu s-a mai discutat nimic referitor la această cerere.

D-l primar precizează că a fost o cerere a unui funcționar de la Consiliul județean, dar
acesta nu a mai venit, obiectivul a mai fost concesionat și în anul 2005 pentru o sumă de
150 euro, dar și acest investitor a plecat și nu mai venit nimeni să se intereseze de acest
obiectiv.

D-l Lupșa Eugen susține că în ce privește ștrandul, problema nu este doar costul
apei, ci și necesitatea efectuării de reparații la bazine și alte investiții.

D-l primar susține că în situația în care se va deschide ștrandul, acesta trebuie să fie
cel puțin la nivelul celui din Ungaria-Mako pentru a fi competitive.

D-l Porubski Ioan susține că în fiecare an se acordă de la bugetul local sume mari
pentru S.C. APOTERM NĂDLAC S.A., iar beneficiari sunt mult mai puțini, decât beneficiarii
ștrandului.

Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, nefiind alte
discuții, d-na Mazuch Marinela Luminița Felicia-preşedinte de şedinţă declară închise
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 21.08.2012.

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

Presedinte de sedinta Secretar
Mazuch Marinela Luminița Felicia 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.117
din 25.09.2012

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 _____.2012,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.8800/2012
- referatul compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei

nr.8704/2012, nr.8571, nr.9270/2012
- adresa Direc

nr.36564/08.08.2012, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub
nr.7760/13.08.2012

- adresa Direc
nr.39753/04.09.2012, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub
nr.8479/05.09.2012

- adresa Direc
nr.112660/21.09.2012, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub
nr.9246/25.09.2012

- adresa Ansamblului de dansuri populare Junii Nădlacului, înregistrată
la primăria orașului Nădlac sub nr.7597/08.08.2012

- adresa Serviciului Centrului de Zi de Îngrijire a Copiilor din Orașul
Nădlac nr.45/27.08.2012, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub
nr.8348/31.08.2012

- adresa Grupului Școlar Jozef Gregor Tajovsky nr.1205/04.09.2012,
înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.8623/11.09.2012

- referatele Serviciului Voluntar pentru Situa Nădlac
nr.8152/23.08.2012, nr.8459/05.09.2012, nr.8460/05.09.2012,
nr.8461/05.09.2012

- referatul Serviciului Poli 8417/04.09.2012
- referatul compartimentului achizi
- referatul Casei de Cultură Nădlac nr.8683/12.09.2012
- 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 nefavorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare,
agricultură, juridică şi de disciplină

- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,
protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală
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- avizul nefavorabil 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. Se aprobă modificarea și completarea programului de lucrări
edilitar-gospodăreşti, reparaţii şi dotări pe anul 2012 finanţate din bugetul local,
conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Prezenta hotărâre modifică și completează în mod corespunzător
anexele contrare prezentei adoptate anterior.

Art.5. 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
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL LOCAL NĂDLAC
str.1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300
e-mail : office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

HOTĂRÂREA NR. 118
din 25.09.2012

privind aprobarea contractului-cadru de reprezentare pentru reprezentantul Orașului
Nădlac mandatat să reprezinte interesele Orașului Nădlac în adunarea generală a

acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Având în vedere,

- expunerea de motive a primarului orașului Nădlac nr.8558/2012
- referatul nr.8659/2012 a compartimentului administrarea patrimoniului

local din cadrul primăriei
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.69/15.04.2010 privind numirea

reprezentantului Orașului Nădlac în adunarea generală a operatorului
regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

- prevederile art.3, pct. 2, litera a din O.U.G. nr. 109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

- prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu
completările şi modificările ulterioare;

- prevederile art. 2009 – 2038 din Codul Civil;
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare,

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

protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală
În temeiul art.36, alin. 2, lit.c, art.45, art.115(1) lit.b, art.123, art.124 din Legea

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se desemnează d-l KOVACS ȘTEFAN, consilier local în cadrul Consiliului Local
al ora litatea Nădlac,
cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Dr. M. Luther, nr.120, posesor al CI, Seria AR,
nr.417285, eliberată de Poli
generală a ac

Art.2. Se aprobă contractul- cadru de reprezentare a intereselor Orașului Nădlac în
adunarea generală a acţionarilor la S.C Compania de Apă Arad S.A., unde Orașul Nădlac
este acţionar, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Persoana desemnată de Consiliul Local Nădlac conform prevederilor art.1, să
reprezinte interesele Orașului Nădlac în adunarea generală ale acţionarilor S.C. COMPANIA
DE APĂ ARAD S.A., îşi va exercita atribuţiile în baza contractului de reprezentare aprobat în
forma prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.
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Art.4. Refuzul nejustificat de semnare a contractului de reprezentare, în termen de
10 zile de la data comunicării prezentei hotărâri, duce la revocarea de drept a calităţii de
reprezentant, stabilită prin hotărâre a Consiliului Local Nădlac.

Art.5. Se împuterniceşte Primarul orașului Nădlac să semneze, în numele Orașului
Nădlac, contractul de reprezentare.

Art.6. Orice prevedere contrară prezentei hotărâri se abrogă.
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- primarul orașului Nădlac
- S.C. Compania de Apă Arad S.A.
- d-l Kovacs Ștefan
- compartimentul administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- Instituţia Prefectului, Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ,
Compartimentul Controlul Legalită

PREŞEDINTE DE
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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Anexa la HCL  nr. 118/25.09.2012

CONTRACT - CADRU DE REPREZENTARE
nr. ______din_____________2012

Între: Orașul Nădlac prin Consiliul Local Nădlac (denumit în continuare reprezentat), cu
sediul în orașul Nădlac, str. 1 Decembrie, nr.24, prin domnul Vasile Ciceac, Primar al Orașului
Nădlac, având cod fiscal 3518822, cont nr.__________ deschis la Trezoreria Orașului Nădlac,
în calitate de acţionar la Societatea Comercială “COMPANIA DE APĂ ARAD” S.A., cu sediul în
Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, judeţul Arad şi

domnul/doamna consilier ______________, domiciliat/ă în orașul Nădlac, str.
_________________________ nr._____ , bloc_____, ap.____, judeţul Arad, identificat cu
B.I./C.I. seria ____ nr. ___________, denumit în continuare reprezentant.

Ca urmare a acordului de voinţă intervenit între părţile semnatare, s-a încheiat prezentul
contract de reprezentare (mandat general), în conformitate cu dispoziţiile Codului Civil, cu
referire la instituţia mandatului şi cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată, respectiv ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor
publice, în condiţiile  şi limitele ce urmează a fi prezentate în cele ce urmează:

I. OBIECT

Art.1. Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către reprezentant, în numele  şi
pe seama reprezentatului, a atribuţiilor pe care acesta din urmă le are ca acţionar al societăţii,
în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor la Societatea Comercială “COMPANIA DE APĂ ARAD”
S.A., în condiţiile  şi limitele impuse de prezentul contract.

II. OBLIGAŢIILE SI ATRIBUŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE

A. OBLIGAŢIILE ŞI ATRIBUŢIILE REPREZENTANTULUI

În realizarea prezentului contract, reprezentatul întelege a mandata reprezentantul
pentru a îndeplini atribuţiile stabilite în cele ce urmează, cu respectarea prevederilor art. 2018
Cod civil.

Art.2. Reprezentantul are obligaţia de a participa la toate adunările generale ale
acţionarilor societăţii, atât ordinare, cât si extraordinare, ţinând seamă de faptul că, pentru
toate atribuţiile adunării generale ordinare şi extraordinare a acţionarilor, reprezentantul trebuie
să obţină un mandat special prealabil din partea reprezentatului, Orașul Nădlac prin Consiliul
Local Nădlac.

Art.3. Atribuţiile principale ale reprezentantului în cadrul Adunării generale ordinare a
acţionarilor:
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a) discută, aprobă sau modifică situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de
consiliul de administraţie şi de auditorul financiar;
b) hotărăşte cu privire la alocarea profitului net prin reinvestire sau alocarea sa la fondul IID,
conform prevderilor O.U.G. nr. 198/2005;
c) alege şi revocă membrii consiliului de administraţie, în condiţiile O.U.G. nr. 109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile
comerciale corelate cu prevederile art. 10 alin. 7 literele a şi b şi cu prevederile art. 19 alin. 2
din Actul constitutiv al Societăţii Comerciale “COMPANIA DE APĂ ARAD” S.A.;
d) stabileşte, respectiv modifică remuneraţia membrilor consiliului de administraţie;
e) numeşte şi demite auditorul financiar şi aprobă termenii şi condiţiile contractului de audit
financiar;
f) analizează şi se pronunţă asupra gestiunii consiliului de administraţie;
g) aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al societăţii comerciale;
h) aprobă, după caz completează sau revizuieşte planul de administrare elaborat de consiliul de
administraţie dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în
contractul de mandat şi nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea
indicatorilor de performanţă stabiliţi în contract;
i) hotărăşte cu privire la ipotecarea, închirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor unităţi ale
societăţii comerciale, în conformitate cu prevederile legale;
j) hotărăşte asupra introducerii unei acţiuni în justiţie împotriva membrilor consiliului de
administraţie pentru prejudiciile aduse societăţii, dacă este cazul, în condiţiile Actului constitutiv;
k) urmăreşte şi evaluează periodic buna execuţie a contractelor de mandat ale administratorilor,
precum şi a modului de realizare a programelor de reducere a creanţelor şi plăţilor restante şi
informează Consiliul Local Nădlac în cadrul şedinţei  ordinare a lunii următoare, în cazul în care
acestea există;
l) deliberează asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de consiliul de administraţie,
cu excepţia situaţiei în care aceste hotărâri ţin de  competenţa adunării generale extraordinare;
m) aprobă contractul de mandat şi indicatorii economico-financiari stabiliţi, pe care consiliul de
administraţie îl încheie cu directorul general al societăţii;
n) aprobă nivelul garanţiilor pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
o) ia orice hotărâri asupra oricăror altor probleme prevăzute de Actul constitutiv sau care ţin de
competenţa sa.

Art.4. Atribuţiile reprezentantului în cadrul Adunării generale extraordinare a
acţionarilor:
a )aprobă schimbarea formei juridice a societăţii, cu respectarea interdicţiei prevăzută în Actul
constitutiv al societăţii comerciale;
b) aprobă mutarea sediului social al societăţii comerciale;
c) aprobă schimbarea obiectului principal de activitate, cu respectarea interdicţiei prevăzută în
Actul constitutiv al societăţii comerciale;
d) aprobă înfiinţarea de filiale în condiţiile prevăzute expres în Actul constitutiv al societăţii
comerciale;
e) aprobă înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe
sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, dacă prin Actul constitutiv nu se prevede
altfel;
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f) aprobă majorarea sau reducerea capitalului social, respectiv reîntregirea lui prin emisiune de
noi acţiuni;
g) aprobă modificarea Actului constitutiv cu respectarea avizului acordat de Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canalizare Judeţul Arad;
h) autorizează consiliul de administraţie să încheie acte juridice prin care să dobândească, să
înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanţie bunuri aflate în patrimonial
societăţii, a căror valoare depăşeşte 50% din valoarea contabilă a activului societăţii la data
încheierii actului juridic;
i) aprobă clauzele şi modificările Contractului de delegare a gestiunii serviciilor;
j) controlează executarea obligaţiilor din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de către
părţile contractante;
k) poate delega consiliului de administratie atribuţiile de a hotărî asupra mutării sediului social,
respectiv asupra înfiinţării sau desfiinţării unor sediii secundare, în baza unui mandat special
prealabil acordat de reprezentat;
l) ia orice hotărâri pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a
acţionarilor.

Art.5. Reprezentantul aceptă acest mandat de reprezentare, care conferă deplină
iniţiativă şi autonomie de a lua hotărâri ca şi cum ar fi proprietarul acţiunilor aparţinând
reprezentatului, în limitele şi în condiţiile prezentului contract de reprezentare.

Art.6. Pe lângă atribuţiile prevăzute la art. 2, 3 şi art. 4, reprezentantul mai este obligat
şi:
a) să nu adopte nicio hotărâre prin care să decidă fuziunea cu alte societăţi comerciale,
divizarea sau dizolvarea anticipată a societăţii comerciale sau conversia acţiunilor dintr-o
categorie în alta, pe toată durata Contractului de delegare a gestiunii;
b) să obţină un mandat special prealabil din partea reprezentatului pentru toate atribuţiile
adunării generale ordinare şi extraordinare a acţionarilor;
c) să depună toate diligenţele în scopul realizării unei gestiuni eficiente a capitalului social
deţinut de Orașul Nădlac la societatea la care este mandatat;
d) să asigure accesul la informaţiile de interes public şi transparenţa activităţii societăţii
comerciale pe întreagă perioadă a mandatului, cu excepţia informaţiilor privind activităţile
comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei
loiale, potrivit legii, precum  şi a oricăror informaţii exceptate de la accesul public prevăzute în
norme imperative;
e) să colaboreze cu Primarul orașului Nădlac, cu viceprimarul orașului Nădlac şi cu comisiile de
specialitate ale Consiliului Local Nădlac , în vederea participării eficiente la adunările generale şi
în exercitarea atribuţiilor menţionate la art. 3 şi art. 4 din contract;
f) să ia măsuri ca societatea comercială şi administratorii să transmită reprezentatului toate
datele şi informaţiile solicitate de acesta;
g) să sesizeze reprezentatul asupra deficienţelor sau neregulilor de natură a periclita normala
funcţionare a societăţii pe care le constată direct sau indirect. În cazul în care deficienţele sau
neregulile nu pot fi înlăturate operativ, reprezentantul va propune măsurile care consideră că ar
trebui luate;
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h) să furnizeze oricând reprezentatului, la solicitarea acestuia, toate informaţiile  şi toate datele
solicitate, precum  şi orice alte informaţii asupra exerciţiului mandatului său sau legate de
activitatea societăţii comerciale;
i) să răspundă, oricând este necesar, la convocările reprezentatului, furnizând acestuia toate
datele şi informaţiile suplimentare legate de exerciţiul mandatului său şi activitatea societăţii
comerciale în care este reprezentant.

B. OBLIGAŢIA  REPREZENTATULUI

Art.7. În derularea prezentului contract, reprezentatului îi revine obligaţia de asigura
reprezentantului sprijinul solicitat în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la art. 3 şi la art.
4.

Totodată, reprezentatului îi revine obligaţia de a plăti reprezentantului sumele stabilite cu
titlu de remuneraţie, urmare a executării mandatului său, în cuantumurile, condiţiile şi la
termenele mai jos arătate.

III. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A PĂRŢILOR SEMNATARE

Art.8. Răspunderea reprezentantului:
a) Reprezentantul este ţinut răspunzător în condiţiile legislaţiei comerciale şi în condiţiile
prezentului contract. În acest sens, răspunderea sa este antrenată atât pentru neexecutarea
totală/parţială a mandatului, cât şi pentru executarea defectuoasă a acestuia.
b) Producerea de daune materiale şi morale reprezentatului prin fapte sau omisiuni produse în
executarea mandatului de reprezentare atrage răspunderea civilă a reprezentantului. În cazul în
care faptele sau omisiunile au caracter penal, reprezentantul răspunde  şi potrivit legii penale.

Art.9. Răspunderea reprezentatului:
a) Răspunderea reprezentatului va fi operantă în situaţia nerespectării obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, precum şi în situaţia executării defectuoase, a neexecutării totale sau
parţiale a obligaţiilor asumate.
b) Reprezentatul nu răspunde pentru actele sau faptele licite cauzatoare de prejudicii, săvârşite
de reprezentant cu ocazia îndeplinirii mandatului său.

IV. PLATA CUVENITĂ REPREZENTANTULUI PENTRU EXERCIŢIUL MANDATULUI  SĂU

Art.10 (1) Pentru îndeplinirea mandatului său, reprezentantul are dreptul la o
remuneraţie de şedinţă pentru participarea la adunările generale ale acţionarilor, de 1 % din
remuneraţia, în cuantum brut, a directorului/directorului general al societăţii comerciale,
constând din salariul de bază sau din indemnizaţia fixă lunară.
(2) În situaţia în care societatea organizează mai multe şedinte ale adunării generale a
acţionarilor în aceeaşi lună, reprezentantul va primi o singură remuneraţie de şedinţă pentru
luna respectivă.
(3) Remuneraţia de şedinţă se va achita din bugetul reprezentatului, în limitele prevăzute
anterior.
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V. DURATA CONTRACTULUI

Art.11. (1) Mandatul este acordat pentru o perioadă de 4 ani, cu începere de la data
semnării prezentului contract.
(2) Contractul încetează înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (1), în cazul pierderii
calităţii de reprezentant al Orașului Nădlac în Adunarea Generală a Acţionarilor.

VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.12. Părţile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta îşi poate înceta
efectele în următoarele condiţii:
a) renunţarea reprezentantului la mandatul său. În această situaţie, reprezentantul este obligat
să notifice reprezentatului, cu cel puţin 30 de zile înainte, renunţarea sa la mandat, în caz
contrar rămânând obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca;
b) revocarea de către reprezentat a reprezentantului său, oricând acesta hotărăşte; în cazul
revocării, reprezentantul este obligat să înapoieze reprezentatului înscrisul constatator al
mandatului său;
c) schimbări legislative de natură a împiedica asemenea forme de reprezentare;
d) la expirarea perioadei stabilite ca durată a contractului de reprezentare (mandat);
e) decesul, incapacitatea reprezentantului sau falimentul societăţii comerciale.

VII. ALTE CLAUZE

Art.13. Reprezentatul va putea modifica oricând prevederile contractului atunci când
necesităţile o impun.

Art.14. Reprezentantul nu poate transmite sau substitui mandatul de reprezentare altei
persoane decât cu acordul expres al reprezentatului, consemnat în scris.

Art.15. În executarea mandatului său, reprezentantul este obligat:
a) Să aibă în vedere cadrul legal în integralitatea sa şi să solicite criterii orientative generale

sau punctuale adoptate prin hotărâre a reprezentatului, în cazul în care constată că sunt
în vigoare prevederi legale contare, susceptibile de interpretare sau derogatorii;

b) Să solicite un mandat special prealabil în toate cazurile în care Adunarea generală
ordinară sau extraordinară a acţionarilor se întruneşte pentru a lua hotărâri.

Art.16. Reprezentatul are dreptul de a declanşa procedurile privind incidenţa răspunderii
reprezentantului oricând consideră justificat, pentru neexecutarea totală/parţială sau executarea
defectuoasă a mandatului acestuia.

Art.17. (1) În cazul în care Orașul Nădlac este reprezentat de mai multe persoane în
Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială_____________________, votul
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acestora nu poate fi divergent, când există mandat special din partea Consiliului Local Nădlac,
toţi reprezentanţii votând corespunzător cotei de capital social deţinută de reprezentat.
(2) Reprezentantul care nu este de acord cu opţiunea celorlalţi reprezentanţi poate formula
opinii separate, care vor fi obligatoriu consemnate ca atare în hotărâre şi în procesul-verbal de
şedinţă. Dacă sunt mai mulţi reprezentanţi, este necesar votul  majorităţii pentru exprimarea
votului în numele Orașului Nădlac.
(3) Dacă reprezentanţii nu pot ajunge la un consens în vederea adoptării unei hotărâri,
problema se va deduce analizei Consiliului Local Nădlac, care va adopta o hotărâre în acest
sens.

Art.18. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia.

Semnat la sediul Consiliului Local Nădlac, la data __________, în trei exemplare, dintre
care, unul se anexează la dosarul şedinţei Consiliului Local Nădlac, prin care s-a aprobat
mandatarea reprezentantului, unul se înmânează reprezentantului şi al treilea se comunică
societăţii comerciale în cauză.



JURIDIC 1

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL LOCAL NĂDLAC
str.1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300
e-mail : office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

HOTĂRÂREA Nr.119
din 25.09.2012

privind reorganizarea Comisiei locale de ordine publică la nivelul UAT Nădlac

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.09.2012,
Având în vedere :

- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.8559/10.09.2012
- referatul d-lui Pop Ioan – poli , principal, clasa salarizare 45,

nr.8541/10.09.2012
- prevederile HCL nr.117/07.08.2008 privind constituirea comisiei locale de ordine

publică la nivelul orașului Nădlac
- prevederile art.28, art.29, art.30 din Legea nr.155/2010 a poli
- 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 pentru sănătate și familie , muncă și

protec
În temeiul art. 36 alin. 2 lit.d (6), lit.a, pct.7, art.45, din Legea nr.215/2001 privind

administraţia publică locală, republicată,cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se reorganizează comisia locală de ordine publică, organism cu rol consultativ,
formată din 7 membrii , în următoarea componen

 CICEAC VASILE – primar oraș Nădlac
 TROIAC ȘTEFAN – comisar poli ădlac
 POP IOAN – poli Nădlac
 GROS ALEXANDRU – secretar UAT Nădlac
 PORUBSKI IOAN DUȘAN - consilier local
 PALIȘ GLIGOR - consilier local
 HARAZIN ANDREI - consilier local

Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei locale de ordine
publică Nădlac, conform anexei care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre abrogă prevederile HCL 117/07.08.2008.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică :

- Persoanelor nominalizate prin grija primarului oraşului Nădlac
- Cetă
- 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

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.124
din 25.09.2012

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local Nădlac
nr.113/21.08.2012

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
25.09.2012,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.8900/19.09.2012
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr.8857/18.09.2012
- Hotărârea Consiliului local Nădlac nr.46/10.04.2012 privind propunerile

criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de
locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii

- Hotărârea Consiliului local Nădlac  nr.113/21.08.2012  privind aprobarea
criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de
locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în
oraşul Nădlac;

- Procesul-Verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, înregistrat la Agenţia
Naţională pentru Locuinţe sub nr. 8310/28.06.2012, iar la primăria oraşului
Nădlac sub nr. 6338/27.06.2012

- Prevederile Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe – republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.
152/1998, aprobate prin H.G. nr. 962/2001 cu modificările si completările
ulterioare

- Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr.
65828/D.G.L.P./13.09.2012, înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr.
8798/17.09.2012

- Prevederile art.36 alin. 6 lit. a pct. 17 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 modificarea și completarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului
local Nădlac  nr. 113/21.08.2012  privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de
prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri,
destinate închirierii, în oraşul Nădlac, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.



Art. 2. Se aprobă modificările și completările la Regulamentul privind cadrul,
modalitatea şi criteriile de analiză şi soluţionare a cererilor de atribuire a locuinţelor
pentru tineri, destinate închirierii, administrarea, exploatarea şi închirierea acestora,
aprobat prin Hotărârea Consiliului local Nădlac  nr. 113/21.08.2012, astfel:
Art. 11 va avea următorul cuprins:
„ Solicitarea de locuinţă pentru tineri, destinată închirierii, construită prin A.N.L., se ia în
evidenţă pe bază de cere tip – model anexa nr. 1 formulată de titularul cererii de
locuinţă numai individual si în nume propriu, care trebuie să fie major, în vârstă de până
la 35 de ani la data depunerii cererii şi îşi desfăşoară activitatea profesională în raza
administrativ – teritorială a oraşului Nădlac, cu contract de muncă pe perioadă
nedeterminată. Cererea se depune la compartimentul “Registratură” din cadrul primăriei,
iar centralizarea şi evidenţa cererilor se va asigura de către compartimentul
“Administrarea Patrimoniului Local”.
- punctul  3 la anexa nr. 2 din Regulamentul privind cadrul, modalitatea şi criteriile de
analiză şi soluţionare a cererilor de atribuire a locuinţelor pentru tineri, destinate
închirierii, administrarea, exploatarea şi închirierea acestora, va avea următorul cuprins:
„  copie după actul de identitate a solicitantului şi membrilor de familie şi /sau altor
persoane aflate în întreţinere”;
- punctul  7 la anexa nr. 2 din Regulamentul privind cadrul, modalitatea şi criteriile de
analiză şi soluţionare a cererilor de atribuire a locuinţelor pentru tineri, destinate
închirierii, administrarea, exploatarea şi închirierea acestora, va avea următorul cuprins :
„declaraţie notarială din care să rezulte că titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai
familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – nu
deţin şi nu au deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau nu sunt beneficiarii unei alte
locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrative-teritoriale sau
a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în oraşul Nădlac”.

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului local Nădlac  nr. 113/21.08.2012
rămân neschimbate.

Art.4. Primarul oraşului Nădlac prin Comisia socială şi Compartimentul
Administrarea Patrimoniului Local vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- locuitorilor, prin afișare
- Ministerului Dezvoltării, Regionale şi Turismului
- Instituţiei Prefectului - judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS



Anexa la H.C.L. nr.124/25.09.2012

C R I T E R I I
pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în

repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în oraşul Nădlac

Avizate de M.D.R.T. –

Direcţia Generală pentru

Dezvoltarea în Construcţii

Nr. /DGDC/

( Conform H.G. nr. 592/ 2006)

(A)  Criterii de acces la locuinţă :

1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii,
trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, şi să
poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 12 luni de la împlinirea acestei
vârste.

Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.

2. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii
şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – trebuie să nu deţină şi să nu fi
deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu
chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii
în care îşi desfăşoară activitatea, în oraşul Nădlac.

Acte doveditoare : declaraţii autentificate ale titularului cererii şi, după caz,
ale soţiei/soţului şi ale celorlalţi membri majori din familia acestuia.

NOTĂ: Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în
vedere locuinţele înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţele trecute în
proprietatea statului în mod abuziv şi care nu au fost retrocedate în natură. De
asemenea, restricţia nu se aplică în cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu locativ în
cămine de familişti sau nefamilişti, precum şi chiriaşilor din locuinţele preluate abuziv
de stat şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate
către foştii proprietari. Prin cămine de familişti sau nefamilişti se înţelege clădirile
dotate cu camere de locuit individuale şi cu dependinţele, dotările şi utilităţile
comune.

3. Titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în oraşul Nădlac.

4. Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în
considerare atât locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce urmează a fi
finalizate în cadrul unor obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul de
construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.

NOTĂ:
- Lista de priorităţi se stabileşte anual.
- Solicitanţii înscrişi în lista de priorităţi, cu respectarea criteriilor de la punctele 1, 2
şi 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinţe în limita fondului disponibil în



anul respectiv, pot primi repartiţii în anii următori, în limita fondului disponibil în
fiecare an şi în noua ordine de prioritate stabilită.

(B) Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:

1. Situaţia locativă actuală
1.1. Chiriaş în spaţiu din fond locativ privat 10 puncte
1.2. Tolerat în spaţiu 7 puncte
1.3. Suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie, tolerat în spaţiu): -
m2/locatar -
a) mai mare de 15 m2 şi până la 18 m2 inclusiv 5 puncte
b) mai mare de 12 m2 şi până la 15 m2 inclusiv 7 puncte
c) 8 m2 şi până la 12 m2 inclusiv 9 puncte
d) mai mică de 8 m2 10 puncte

NOTĂ:
În cazul celor toleraţi în spaţiu, toată suprafaţa locativă a imobilului se împarte la
numărul total al locatarilor, în care sunt incluşi şi cei care nu fac parte din familia
solicitantului de locuinţă, dar care locuiesc în acelaşi imobil. În cazul spaţiilor locative
închiriate, suprafaţa locativă deţinută conform contractului de închiriere se împarte
numai la numărul membrilor familiei solicitantului de locuinţă. La stabilirea numărului
de membri ai familiei solicitantului de locuinţă se va avea în vedere componenţa
familiei definită la cap. A pct. 2.

2. Starea civilă actuală
2.1. Starea civilă:
a) căsătorit 10 puncte
b) necăsătorit 8 puncte
2.2. Nr. de persoane în întreţinere:
a) Copii
- 1 copil 2 puncte
- 2 copii 3 puncte
- 3 copii 4 puncte
- 4 copii 5 puncte
> 4 copii 5 puncte + 1

punct pentru
fiecare copil

b) alte persoane, indiferent de numărul acestora 2 puncte

3. Starea de sănătate actuală
Boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat
în întreţinere necesită, potrivit legii, însoţitor sau o cameră în plus

2 puncte

4. Vechimea cererii solicitantului
4.1. până la 1 an 1 punct
4.2. între 1 şi 2 ani 3 puncte
4.3. între 2 şi 3 ani 6 puncte
4.4. între 3 şi 4 ani 9 puncte
4.5. pentru fiecare an peste 4 ani 4 puncte

5. Nivelul de studii şi/sau pregătire profesională
5.1. fără studii şi fără pregătire profesională 5 puncte
5.2. cu şcoală generală, fără pregătire profesională şi/sau cu 8 puncte



specializare la locul de muncă
5.3. cu studii medii, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare
la locul de muncă

10 puncte

5.4. cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale de
specialitate şi/sau prin studii superioare de scurtă durată

13 puncte

5.5. cu studii superioare 15 puncte

NOTĂ:
Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat şi atestat conform legii.

6. Situaţii locative sau sociale deosebite
6.1. tineri proveniţi din case de ocrotire socială şi care au împlinit 18
ani

15 puncte

6.2. tineri care au adoptat sau adoptă copii 10 puncte
6.3. tineri evacuaţi din case naţionalizate 5 puncte

NOTĂ:
Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanţilor de locuinţă
care au îndeplinit în totalitate criteriile specificate la lit. A de mai sus.
În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanţii vor fi departajaţi în funcţie de
situaţia locativă constatată la data efectivă a repartizării locuinţelor, având prioritate,
numai în acest caz, solicitanţii a căror situaţie locativă este sau poate deveni, în mod
iminent, gravă. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în
funcţie de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă a
înregistrării cererii (ziua/luna/anul), având prioritate în acest caz solicitantul a cărui
cerere are vechime mai mare. În cazul când departajarea nu se poate efectua nici în
baza acestor criterii, au prioritate solicitanţii care au punctajul cel mai mare acordat
pe baza criteriilor cu caracter de protecţie socială (starea civilă + starea de sănătate
actuală).





ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL LOCAL NĂDLAC
str.1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300
e-mail : office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

HOTĂRÂREA nr.120
Din 25.09.2012

privind participarea Orașului Nădlac în cadrul Festivalului concurs al soliştilor de
muzică populară slovacă, ''Cez Nadlak je...” în vederea sus conservării şi

promovării culturii tradiţionale slovace

Consiliului Local Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.09.2012,
Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului orașului Nădlac, nr.8632/2012
- referatul d-l Kresan Andrei , referent din cadrul Casei de Cultură a orașului

Nădlac, nr.8683/2012
- adresa Uniunii Democratice a Slovacilor și Cehilor din România

nr.1150/07.09.2012, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub
nr.8570/10.09.2012

- prevederile H.C.L. nr.117/25.09.2012 privind rectificarea bugetului propriu a
Consiliului Local Nădlac prin care au fost alocate resursele financiare în
vederea conservării şi promovării culturii tradiţionale slovace

- prevederile art.36(2), lit.b, d, (4), lit.a, (6), lit.a, pct.4 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 sănătate pentru sănătate și familie,
muncă

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

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă participarea Orașului Nădlac în cadrul Festivalului concurs al
soliştilor de muzică populară slovacă, ''Cez Nadlak je...” organizat de către Uniunea
Democratică a Slovacilor și Cehilor din România.

Art.2. Scopul participării la acest festival este  sus ovării culturii
tradiţionale slovace .

Art.3. Pentru activităţile menţionate la art.1, se aprobă alocarea de la bugetul
local, din Cap.6702 Cultură, recreere și religie, Titlul 670251- Transferuri între
unită - Casa de Cultură, a sumei de 5.000 lei.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică :
 primarului oraşului Nădlac
 compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei
 Uniunii Democratice a Slovacilor și Cehilor din România, cu sediul în orașul

Nădlac
 Instituţiei prefectului - judeţul Arad, Seviciul Juridic și Contencios-

Compartiment Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS





JURIDIC 1

ROMÂNIA
Jude

_____________________________________________________________________
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.121
din 25.09.2012

privind modificarea organigramei, a statului de funcţii, numărului de personal din
cadrul aparatului de specialitate al primarului

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
25.09.2012,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.8770/2012
- referatul compartimentului resurse umane din cadrul primăriei

nr.8672/2012
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.22/28.02.2012 privind aprobarea

organigramei, a statului de funcţii, numărului de personal din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice
din subordinea Consiliului Local Nădlac

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.53/10.04.2012 privind modificarea
organigramei, a statului de funcţii, numărului de personal din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice
din subordinea Consiliului Local Nădlac pentru anul 2012

- 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 desfiinţarea din cadrul Biroului administrativ-secretariat a
3 posturi de paznic, posturi din structura aparatului de specialitate a primarului
orașului Nădlac.

Art.2. Se aprobă modificarea organigramei, a numărului de personal al
aparatului de specialitate al primarului, pentru anul 2012, conform anexelor nr.1-2
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al
primarului, pentru anul 2012, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.4. Prezenta modifică în mod corespunzător anexele nr.1-3 din Hotărârea
Consiliului Local Nădlac nr.53/10.04.2012.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- d-lui Tarbai Pavel
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- compartimentului resurse umane din cadrul primăriei
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios .

PREŞEDINTE DE
LEGALITATE

FAUR MARIA CARMEN SECRETAR
ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
str.1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300
e-mail : office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

HOTĂRÂREA nr.122
din 25.09.2012

privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului Public Comunitar
Local de Evidență a Persoanelor

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.09.2012,
Având în vedere:

- Expunerea de motive a primarului orașului Nădlac nr.8771/2012
- referatul SPCLEP Nădlac nr.8752/2012
- Adresa Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Arad nr.3981/16.05.2012, privind

modificarile survenite la nivelul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a
persoanelor.

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.198/30.12.2004 privind aprobarea Regulamentului
privind organizarea și funcționarea Compartimentului Public Comunitar de Evidență a
Persoanelor a Orașului Nădlac

- Ordonanţa Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor
publice comunitare de evidenţa  a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare

- 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

- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi
turism, administraţie publică locală
În temeiul art. 36 alin. 2 lit.c, art.45, art.115 (1) lit.b din Legea nr.215/2001 privind

administraţia publică locală, republicată,cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea și funcționarea Serviciului Public
Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.2. Prezenta abrogă Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.198/30.12.2004.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:

- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului resurse umane din cadrul primăriei
- SPCLEP Nădlac
- Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ-

Compartimentul Controlul Legalității Actelor și Contencios

PREŞEDINTE DE
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
NĂDLAC

R E G U L A M E N T U L

nr. _________ din ___.___.______

PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA
SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A

PERSOANELOR   AL ORAŞULUI NĂDLAC
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CAPITOLUL  I

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 - Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor al oraşului Nădlac, se
organizează în subordinea consiliului local al oraşuluiNădlac, în temeiul art. 1 alin. (1) din
Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor
publice comunitare de evidenţa  a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2 – (1) Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor este constituit în
conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001.

(2) Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor al oraşului Nădlac se
constituie fără personalitate juridică, prin hotărâre a consiliului local.

Art. 3 - (1) Scopul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor este acela de a
exercita competenţele ce îi sunt conferite prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor
actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor în sistem de ghişeu
unic.

(2) Activitatea serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor se
desfăşoară în interesul persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe
baza şi în executarea legii.

Art. 4 – Activitatea serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor este
coordonată şi controlată metodologic, în mod unitar, de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi
Administrarea Bazelor de Date, denumită în continuare D.E.P.A.B.D., şi de Serviciul public
comunitar de evidenţă a persoanelor al judeţului Arad.

Art. 5 – (1) Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor asigură întocmirea,
păstrarea, evidenţa şi eliberarea actelor de stare civilă, a cărţilor de identitate, a cărţilor
electronice de identitate şi a cărţilor de alegător, precum şi desfăşurarea activităţilor de primire
a cererilor şi de eliberare a paşapoartelor simple electronice, a permiselor de conducere, a
certificatelor de înmatriculare a vehiculelor şi a plăcilor cu numere de înmatriculare, în sistem
de ghişeu unic.

(2) În vederea îndeplinirii prerogativelor cu care este investit, serviciul public
comunitar local de evidenţă a persoanelor colaborează cu celelalte structuri ale primăriei, ale
Ministerului Administraţiei şi Internelor şi cooperează cu autorităţile publice, precum şi cu
persoane fizice şi persoane juridice, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor
normative în vigoare.

CAPITOLUL  II

ORGANIZAREA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A
PERSOANELOR

Art. 6 - (1) Structura organizatorică, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi
funcţionare ale serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor se stabilesc prin
hotărâre a consiliului local al oraşului Nădlac, cu avizul prealabil al D.E.P.A.B.D şi al Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici.
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(2) Organigrama serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor este
prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul regulament.

(3) Statul de funcţii al serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor
este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul regulament.

Art. 7 - Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor are atribuţii pe linie de:
a) - evidenţă a persoanelor şi eliberare a actelor de identitate;
b) - stare civilă;
c) - eliberare a paşapoartelor simple electronice, a permiselor de conducere, a certificatelor de
înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor;
d) - informatică;
e) - analiză - sinteză, secretariat-arhivă şi relaţii publice.1

Art. 8 – (1) Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor exercită atribuţiile ce-i
sunt conferite de lege pentru soluţionarea cererilor cetăţenilor care au domiciliul sau reşedinţa
pe raza de competenţă.

(2) În vederea atingerii obiectivelor stabilite, activitatea serviciului are la bază relaţii
de autoritate (ierarhice, funcţionale), de cooperare, de coordonare şi de control, potrivit
atribuţiilor stabilite pentru fiecare structură componentă în parte.

(3) Relaţiile de autoritate ierarhice se stabilesc între conducerea serviciului public
comunitar local de evidenţă a persoanelor şi structurile subordonate acestuia în scopul
menţinerii, păstrării şi perfecţionării stării de funcţionalitate a serviciului. Acelaşi tip de relaţii
se stabilesc între şef şi personalul subordonat acestuia.

Art. 9 - (1) Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor este organizat la nivel
de serviciu/birou/compartiment2 şi are în componenţă birouri sau, după caz, compartimente.3

(2)  La nivelul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, activitatea de
control şi coordonare este atributul conducerii şi se realizează prin intermediul şefului de
serviciu/birou. De asemenea, în activitatea de control, pe linii specifice de muncă, şeful de
serviciu/birou poate angrena şi alt personal specializat din cadrul structurilor proprii.

(3) În cadrul compartimentului unde nu sunt prevăzute funcţii de conducere, se
stabilesc relaţii de autoritate funcţionale între personalul cu funcţia cea mai mare şi restul
personalului acestor structuri, în vederea îndrumării şi îmbinării în mod unitar a activităţii
acestora, a echilibrării sarcinilor şi a armonizării eforturilor necesare pentru asigurarea unităţii
de acţiune în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse.

Art. 10 - (1) Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor primeşte şi
soluţionează cererile cetăţenilor pe probleme specifice de evidenţă a persoanelor din oraşul în
care funcţionează serviciul.

(2) Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor primeşte şi
soluţionează cererile cetăţenilor pe probleme specifice de evidenţă a persoanelor din comunele

1 În situaţia în care sunt necesare, şi pot fi susţinute din punct de vedere financiar-logistic, pot fi constituite, cu respectarea dispoziţiilor
O.U.G. nr. 63/2010 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011,  şi structuri de juridic-contencios, financiar, asigurare
tehnico-materială, în măsura în care activităţile specifice nu sunt asigurate de structuri specializate din cadrul primăriei.
2 Structura organizatorică a S.P.C.L.E.P. trebuie să respecte următoarele cerinţe:
a) pentru constituirea unui birou este necesar un număr de minimum 5 posturi de execuţie;
b) pentru constituirea unui serviciu este necesar un număr de minimum 7 posturi de execuţie.
Numărul de posturi pentru S.P.C.L.E.P. va fi stabilit în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 63/2010, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 13/2011.
3 Structurile componente ale S.P.C.L.E.P. vor fi stabilite conform prevederilor art. 2 din Metodologia aprobată prin H.G. nr. 2104/2004,
cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, se vor trece denumirile birourilor sau după caz, a compartimentelor pe care le are
în componenţă S.P.C.L.E.P.
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arondate acestui serviciu respectiv, Şeitin, la care nu s-au constituit încă servicii publice
comunitare locale.4

(3) Modificarea arondării actuale a serviciului public comunitar local de evidenţă a
persoanelor se stabileşte prin hotărâre a consiliului judeţean, la propunerea serviciului public
comunitar judeţean, cu avizul prealabil al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi
Administrare a Bazelor de Date. 5

Art. 11 - (1) Conducerea serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor este
asigurată de şeful serviciului.

(2) Şeful serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor este numit sau
eliberat din funcţie prin hotărâre a consiliului local, în condiţiile legii, cu avizul prealabil al
Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrare a Bazelor de Date în conformitate cu
prevederile art. 9 alin. (2) din Metodologia privind criteriile de dimensionare a numărului de
funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea
patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale, aprobată prin
Hotărârea Guvernului nr. 2104/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 12 - (1) Şeful serviciului reprezintă serviciul public comunitar local de evidenţă a
persoanelor în relaţiile cu şefii celorlalte structuri din cadrul primăriei, cu şefii (comandanţii)
unităţilor din Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu instituţiile şi organismele din afara
sistemului Ministerului Administraţiei şi Internelor, potrivit competenţelor legale.

(2) În aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor de nivel superior, şeful serviciului public
comunitar local de evidenţă a persoanelor emite dispoziţii obligatorii pentru tot personalul din
subordine, în conformitate cu prevederile legale.

(3) În condiţiile legii şi reglementărilor specifice, şeful serviciului public comunitar
local de evidenţă a persoanelor poate delega unele atribuţii din competenţa sa altor persoane
din subordine.

Art. 13 – (1) Şeful serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor răspunde în
faţa consiliului local de întreaga activitate pe care o desfăşoară, potrivit prevederilor fişei
postului.

(2) Personalul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor răspunde
de întreaga activitate pe care o desfăşoară, în faţa şefului serviciului.

CAPITOLUL  III

ATRIBUŢIILE SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A
PERSOANELOR

Art. 14 - Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor are următoarele atribuţii
principale:
a) întocmeşte, ţine evidenţa şi eliberează certificatele de stare civilă;
b) înregistrează actele şi faptele de stare civilă, precum şi menţiunile şi modificările

intervenite în statutul civil, în domiciliul şi reşedinţa persoanei, în condiţiile legii;
c) întocmeşte şi păstrează registrele de stare civilă, în condiţiile legii;

4 În cazul care nu sunt deservite şi localităţi aparţinând altor unităţi administrativ teritoriale, acest fapt trebuie să se reflecte în
cuprinsul art. 10 alin .(2) din Regulament.
5 Reţine atenţia faptul că rearondarea unor localităţi se realizează în condiţiile art. 25 alin. (2) şi (3) din O.G. nr. 84/2001, cu
modificările şi completările ulterioare, în considerarea interesului comunităţii (prestarea serviciului public de către autoritatea cea
mai apropiată).
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d) întocmeşte, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă şi orice
menţiuni efectuate pe actele de stare civilă, în condiţiile legii;

e) constată desfacerea căsătoriei, prin divorţ pe cale administrativă, dacă soţii sunt de acord
cu divorţul şi nu au copii minori, născuţi din căsătorie sau adoptaţi;

f) actualizează Registrul Judeţean de Evidenţă a Persoanelor, cu datele de identificare şi
adresele cetăţenilor care au domiciliul sau reşedinţa în raza de competenţă teritorială a
serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor;

g) utilizează şi valorifică Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor;
h) furnizează, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei, denumit în

continuare S.N.I.E.P., date necesare pentru actualizarea Registrului Naţional de Evidenţă a
Persoanelor;

i) furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresă ale persoanei către
autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţii economici şi către
cetăţeni;

j) primeşte, în sistem de ghişeu unic, cererile şi documentele necesare în vederea eliberării
cărţilor de identitate, cărţilor de alegător, paşapoartelor simple electronice, permiselor de
conducere, certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare a
vehiculelor şi le înaintează serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor,
serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, respectiv
serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.

k) primeşte de la structurile competente cărţile de identitate, cărţile de alegător, paşapoartele
simple electronice, permisele de conducere, certificatele de înmatriculare şi plăcile cu
numere de înmatriculare a vehiculelor, pe care le eliberează solicitanţilor;

l) ţine registrele de evidenţă pentru fiecare categorie de documente eliberate;
m) constată contravenţiile şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii;
n) îndeplineşte şi alte atribuţii specifice activităţii de evidenţă a persoanelor, reglementate

prin acte normative.

Secţiunea I

ATRIBUŢII PE LINIE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
ŞI ELIBERARE A ACTELOR DE IDENTITATE

Art. 15 – În domeniul evidenţei persoanelor şi eliberării actelor de identitate, serviciul public
comunitar local de evidenţă a persoanelor are următoarele atribuţii principale:
a) primeşte, analizează şi soluţionează cererile pentru eliberarea actelor de identitate, cărţilor

de alegător, stabilirea domiciliului, înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind
stabilirea reşedinţei şi înmânează solicitanţilor documentele în cauză;

b) primeşte şi soluţionează cererile de eliberare a actelor de identitate pentru persoanele care
îşi schimbă domiciliul din străinătate în România;

c) primeşte şi soluţionează cererile pentru eliberarea actelor de identitate ale persoanelor
internate în unităţi sanitare şi de protecţie socială, precum şi ale celor aflate în locurile de
reţinere şi de arest preventiv din cadrul unităţilor de politie sau în penitenciar din zona de
responsabilitate şi înmânează documentele solicitate;

d) înregistrează toate cererile, în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în
conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;

e) răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise în
formularele necesare eliberării actelor de identitate;

f) desfăşoară activităţi de distribuire a cărţilor de alegător;
g) desfăşoară activităţi de primire, examinare şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor;
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h) furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresă ale persoanei către
autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţii economici şi către
cetăţeni;

i) efectuează verificări în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor cu privire la
schimbarea numelui pe cale administrativă, în condiţiile în care lucrătorul de stare civilă nu
are posibilitatea de a le efectua;;

j) identifică – pe baza menţiunilor operative – elementele urmărite, cele cu interdicţia
prezenţei în anumite localităţi etc. şi anunţă unităţile de poliţie în vederea luării măsurilor
legale ce se impun;

k) colaborează cu unităţile de poliţie, participând la acţiunile şi controalele organizate de
acestea la locurile de cazare în comun, hoteluri, moteluri, campinguri şi alte unităţi de
cazare turistică, în vederea identificării persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidenţă
a persoanelor, precum şi a celor urmărite în temeiul legii, precum şi cu poliţia locală
potrivit atribuţiilor ce le revin pe linie de evidenţă a persoanelor;

l) asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale M.A.I.,
în scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor comune ce le revin, în temeiul legii;

m) soluţionează cererile formaţiunilor operative din M.A.I., S.R.I., S.P.P., Justiţie, Parchet,
M.Ap.N., privind verificarea şi identificarea punctuală a persoanelor fizice;

n) acordă sprijin în vederea identificării operative a persoanelor internate în unităţi sanitare şi
de protecţie socială, ce nu posedă asupra lor acte de identitate;

o) formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru
etc.;

p) întocmeşte situaţiile statistice şi analizele activităţilor desfăşurate lunar, trimestrial şi anual
în cadrul serviciului;

q) asigură gestiunea cărţilor de identitate provizorii şi întocmeşte procesele-verbale de scădere
din gestiune;

r) răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei specifice;
s) organizează, asigură conservarea şi utilizează, în procesul muncii, evidenţele locale

manuale;
t) asigură protecţia datelor cu caracter personal şi a informaţiilor clasificate, precum şi

securitatea documentelor serviciului, în conformitate cu dispoziţiile legale;
u) sesizează dispariţia, în alb, a tipizatelor înseriate pe linie de evidenţă a persoanelor şi

raportează dispariţia acestora pe cale ierarhică;
v) răspunde de aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor care

reglementează activitatea pe linia regimului de evidenţă a persoanelor;
w) constată contravenţiile şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii;
x) îndeplineşte şi alte atribuţii specifice activităţii de evidenţă a persoanelor, reglementate prin

acte normative.
Secţiunea II

ATRIBUŢII PE LINIE DE STARE CIVILĂ

Art. 16 – Pe linie de stare civilă, serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor are
următoarele atribuţii principale:
a) întocmeşte, la cerere sau din oficiu,  potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie şi de deces,
în dublu exemplar şi eliberează persoanelor fizice îndreptăţite certificate doveditoare, privind
actele şi  faptele de stare civilă înregistrate;
b) înscrie menţiuni pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimite comunicări
de menţiuni pentru înscriere în registrele de stare civilă exemplarul I sau, după caz, exemplarul
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II, în condiţiile metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare
civilă;
c) eliberează, gratuit, la cererea autorităţilor publice, extrase pentru uz oficial de pe actele de
stare civilă, precum şi fotocopii ale documentelor aflate în arhiva proprie, cu respectarea
prevederilor Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, precum şi ale Legii nr. 677/2001 pentru
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a
acestor date;
d) eliberează, la cererea persoanelor fizice, dovezi privind înregistrarea unui act de stare
civilă; dovezile cuprind, după caz, precizări referitoare la menţiunile existente pe marginea
actului de stare civilă;
e) trimite, structurilor de evidenţă a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local
de evidenţă a persoanelor, la care este arondată unitatea administrativ-teritorială, în termen de
10 zile de la data întocmirii actului de stare civilă sau a modificărilor intervenite în statutul
civil, comunicări nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările
intervenite în statutul civil al cetăţenilor români; actele de identitate ale persoanelor decedate
ori declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut act de identitate se trimit la
structura de evidenţă a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a
persoanelor de la ultimul loc de domiciliu;
f) trimite centrelor militare până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului,
documentul de evidenţă militară aflat asupra cetăţenilor incorporabili sau recruţilor;
g) comunică, în scris, camerei notarilor publici în a cărei rază administrativă se află lista
actualizată a actelor de deces întocmite;
h) trimite, structurilor de stare civilă din cadrul serviciul public comunitar local de evidenţă a
persoanelor, la care este arondată unitatea administrativ-teritorială, până la data de 5 a lunii
următoare, certificatele anulate la completare;
i) întocmeşte buletine statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, în conformitate cu
normele Institutului Naţional de Statistică, pe care le trimit, până la data de 5 a lunii următoare
înregistrării, la Direcţia Judeţeană de Statistică;
j) dispune măsurile necesare păstrării registrelor şi certificatelor de stare civilă în condiţii care
să asigure evitarea deteriorării sau a dispariţiei acestora şi asigură spaţiul necesar destinat
desfăşurării activităţii de stare civilă;
k) atribuie codurile numerice personale, denumite în continuare C.N.P., din listele de coduri
precalculate, pe care le păstrează şi arhivează în condiţii de deplină securitate;
l) propune necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare şi
cerneală specială, pentru anul următor, şi îl comunică, anual, structurii de stare civilă din
cadrul S.P.C.J.E.P.;
m) reconstituie registrele de stare civilă pierdute ori distruse - parţial sau total -, prin copierea
textului din exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise prin semnare şi
aplicarea sigiliului şi parafei;
n) primeşte cererile de schimbarea numelui pe cale administrativă şi documentele prezentate
în motivare, pentru a fi transmise, spre verificare, serviciului public comunitar local de
evidenţă a persoanelor la care este arondată unitatea administrativ-teritorială;
o) primeşte cererile de înscriere de menţiuni cu privire la modificările intervenite în
străinătate, în statutul civil al persoanei, determinate de divorţ, adopţie, schimbare de nume
şi/sau prenume, precum şi documentele ce susţin cererile respective, pe care le înaintează
D.E.P.A.B.D., în vederea avizării înscrierii menţiunilor corespunzătoare sau, după caz, a
emiterii aprobării;
p) primeşte cererile de transcriere a certificatelor şi extraselor de stare civilă procurate din
străinătate, însoţite de actele ce le susţin,  întocmesc referatul  cu propunere  de aprobare sau
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respingere a cererii de transcriere pe care îl înaintează, împreună cu întreaga documentaţie,  în
vederea avizării prealabile de către S.P.C.J.E.P. în coordonarea cărora se află;
q) primeşte cererile de rectificare a actelor de stare civilă şi efectuează verificări pentru
stabilirea cu exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a menţiunilor
înscrise pe acestea, întocmeşte documentaţia şi referatul cu propunere  de aprobare sau
respingere şi le înaintează S.P.C.J.E.P., pentru aviz prealabil, în vederea emiterii dispoziţiei de
aprobare/respingere de rectificare de către primarul unităţii administrative-teritoriale
competente;
r) primeşte cererile de reconstituire şi întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, întocmeşte
documentaţia şi referatul prin care se propune primarului unităţii administrativ-teritoriale
emiterea dispoziţiei de aprobare sau respingere, cu avizul prealabil al S.P.C.J.E.P.;
s) înscrie în registrele de stare civilă, de îndată, menţiunile privind dobândirea, redobândirea
sau renunţarea la cetăţenia română, în baza comunicărilor primite de la D.E.P.A.B.D. prin
structura de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P.;
t) transmite, după înscrierea menţiunii corespunzătoare în actul de naştere, o comunicare cu
privire la schimbarea numelui Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor
de Date, Direcţiei Generale de Paşapoarte din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor,
Direcţiei Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative din cadrul Inspectoratului General al
Poliţiei Române şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice judeţene din cadrul Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală, de la locul de domiciliu al solicitantului;
u) înaintează S.P.C.J.E.P. exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile de
la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate menţiunile
din registrul de stare civilă - exemplarul I;
v) sesizează imediat S.P.C.J.E.P, în cazul pierderii sau furtului unor documente de stare civilă
cu regim special;
w) eliberează, la cererea persoanelor fizice îndreptăţite, certificate care să ateste componenţa
familiei, necesare reîntregirii familiei aflate în străinătate;
x) efectuează verificările necesare avizării cererilor de reconstituire şi de întocmire ulterioară
a actelor de stare civilă pentru cetăţenii români şi persoanele fără cetăţenie domiciliate în
România;
y) efectuează verificări şi întocmeşte referate cu propuneri în vederea avizării de către
S.P.C.J.E.P. a cererilor de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă eliberate de
autorităţile străine, precum şi a  cererilor de rectificare a actelor de stare civilă;
z) efectuează verificări şi întocmeşte referate cu propuneri în dosarele având drept obiect
anularea, completarea, modificarea pe cale judecătorească a actelor de stare civilă şi a
menţiunilor existente pe marginea acestora, declararea judecătorească a dispariţiei şi a morţii
unei persoane, precum şi  înregistrarea tardivă a naşterii;
aa) efectuează verificări cu privire la cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă;
bb)primeşte cererile de divorţ pe cale administrativă, semnate personal de către ambii soţi, în
faţa ofiţerului delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se
află ultima locuinţă comună a soţilor, înregistrează cererile de divorţ pe cale administrativă, în
Registrul de intrare-ieşire al cererilor de divorţ şi acordă soţilor un termen de 30 de zile
calendaristice, pentru eventuala retragere a acestora;
ab) confruntă documentele cu care se face dovada identităţii solicitanţilor (cererile de divorţ pe
cale administrativă, certificatele de naştere, certificatul de căsătorie şi actele de identitate şi,
după caz, declaraţiile pe propria răspundere, date în faţa ofiţerului de stare civilă, în cazul în
care ultima locuinţă declarată nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscris/ă
în actele de identitate) şi constituie dosarul de divorţ;
ac) constată desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor, în condiţiile Metodologiei cu privire la
aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr.64/2011,
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eliberează certificatul de divorţ care va fi înmânat foştilor soţi într-un termen maxim de 5 zile
lucrătoare;
ad) solicită, prin intermediul structurii de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar
judeţean de evidenţă a persoanelor, alocarea, din Registrul unic al certificatelor de divorţ, a
numărului certificatului de divorţ, care urmează a fi înscris pe acesta;
ae) înregistrează, în R.N.E.P., menţiunile referitoare la desfacerea căsătoriei pe cale
administrativă, în baza comunicărilor transmise de către primăriile unităţilor administrativ –
teritoriale care are în păstrare actul de căsătorie, de primăriile unităţilor administrativ –
teritoriale de la domiciliul soţilor care nu are în păstrare actul de căsătorie, de notarii publici;
af) colaborează cu autorităţile de sănătate publică judeţene şi cu maternităţile pentru prevenirea
cazurilor de internare a gravidelor fără acte de identitate asupra lor sau a căror identitate nu
este cunoscută şi a cazurilor de părăsire a copiilor nou-născuţi şi neînregistraţi la starea civilă;
ag) colaborează cu unităţile sanitare, instituţiile de protecţie socială şi unităţile de poliţie, după
caz, pentru cunoaşterea permanentă a situaţiei numerice şi nominale a persoanelor cu situaţie
neclară pe linie de stare civilă şi de evidenţă a persoanelor, a demersurilor ce se fac pentru
punerea acestora în legalitate, până la rezolvarea fiecărui caz în parte, precum şi pentru
clarificarea situaţiei persoanelor/cadavrelor cu identitate necunoscută;
ah) transmite, lunar, la S.P.C.J.E.P. situaţia indicatorilor specifici;
ac) transmite, semestrial, la S.P.C.J.E.P. situaţia căsătoriilor mixte;
ai) desfăşoară activităţi de primire, examinare, evidenţă şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor;
aj) asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale M.A.I.,
în scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor comune ce-i revin în temeiul legii;
ak) formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru
etc.;
al) răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei;
am) execută acţiuni şi controale cu personalul propriu sau în colaborare cu formaţiunile de
ordine publică, în unităţile sanitare şi de protecţie socială, în vederea depistării persoanelor a
căror naştere nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă şi a persoanelor cu identitate
necunoscută;
an) colaborează cu formaţiunile de poliţie pentru identificarea unor cadavre şi persoane cu
identitate necunoscută, precum şi a părinţilor copiilor abandonaţi;
ao) răspunde de aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor care
reglementează activitatea pe linia regimului de stare civilă a persoanelor;
ap) îndeplineşte şi alte atribuţii specifice activităţii de stare civilă, reglementate prin acte normative.

Secţiunea III

ATRIBUŢII PE LINIE DE ELIBERARE A PAŞAPOARTELOR SIMPLE
ELECTRONICE, A PERMISELOR DE CONDUCERE, A CERTIFICATELOR DE

INMATRICULARE ŞI A PLĂCILOR CU NUMERE DE ÎNMATRICULARE A
VEHICULELOR

Art. 17 - Pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice, a permiselor de conducere, a
certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor, serviciul
public comunitar local de evidenţă a persoanelor are următoarele atribuţii principale:
a) primeşte cererile, preia în sistem informatizat imaginile solicitanţilor şi soluţionează, în

sistem de ghişeu unic, precum şi documentele necesare în vederea eliberării paşapoartelor
simple electronice, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu
numere de înmatriculare a vehiculelor, pentru cetăţenii care domiciliază în raza de
competenţă;
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b) trimite serviciului public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple
electronice, respectiv serviciului public comunitar regim permise de conducere şi
înmatriculare a vehiculelor, cererile şi documentele necesare în vederea producerii
paşapoartelor simple electronice, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare a
vehiculelor şi plăcilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor;

c) preia de la serviciile publice comunitare competente paşapoartele simple electronice,
permisele de conducere, certificatele de înmatriculare a vehiculelor şi plăcile cu numere de
înmatriculare a vehiculelor în vederea înmânării lor către solicitanţi;

d) înmânează paşapoartele simple electronice, permisele de conducere auto, certificatele de
înmatriculare şi plăcile cu numere de înmatriculare a vehiculelor, persoanelor fizice care au
solicitat eliberarea acestora;

e) răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise de cetăţeni
în formularele utilizate pentru eliberarea paşapoartelor, permiselor de conducere auto şi
certificatelor de înmatriculare;

f) ţine registrele de  evidenţă pentru fiecare categorie de documente eliberate;
g) îndeplineşte şi alte atribuţii pe linia eliberării documentelor în sistem de ghişeu unic, reglementate

prin acte normative.
Secţiunea IV

ATRIBUŢII PE LINIE INFORMATICĂ

Art. 18 – Pe linie informatică, serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor are
următoarele atribuţii principale:
a) actualizează Registrul Judeţean de Evidenţă a Persoanelor cu datele privind persoana

fizică în baza comunicărilor înaintate de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei
publice centrale şi locale, precum şi a documentelor prezentate de cetăţeni cu ocazia
soluţionării cererilor acestora;

b) actualizează Registrul Judeţean de Evidenţă a Persoanelor cu menţiunile operative,
precum şi cu informaţiile preluate din comunicările primite şi extrage din R.J.E.P. situaţii
statistice pe linie de evidenţă a persoanelor, utilizând aplicaţiile informatice puse la
dispoziţie de D.E.P.A.B.D.;

c) preia în Registrul Judeţean de Evidenţă a Persoanelor datele privind persoana fizică, în
baza comunicărilor nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la
modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vârstă de 0-14 ani, precum şi
datele privind persoanele decedate;

d) preia în sistem informatizat imaginea cetăţenilor care solicită eliberarea actelor de
identitate sau care solicită înscrierea menţiunii de stabilire a reşedinţei în buletinul de
identitate;

e) operează în Registrul Judeţean de Evidenţă a Persoanelor data înmânării cărţilor de
identitate şi a cărţilor de identitate provizorii;

f) clarifică neconcordanţele dintre nomenclatorul arterelor de circulaţie şi situaţia din teren,
respectiv din documentele cetăţenilor;

g) operează corecţii asupra neconcordanţelor înregistrate în Registrul Judeţean de Evidenţă a
Persoanelor (constatate cu ocazia unor verificări sau semnalate de alţi utilizatori);

h) colaborează cu primarul localităţii în vederea actualizării listele electorale permanente;
i) desfăşoară activităţi pentru administrarea reţelei locale de calculatoare, precum şi a

utilizatorilor la nivel de sistem de operare (parole, drepturi de acces, etc.);
j) execută activităţi pentru întreţinerea preventivă a echipamentelor din dotare;
k) evidenţiază incidentele de aplicaţie şi le soluţionează pe cele referitoare la hardware şi

sistem de operare;
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l) participă la operaţii de instalare a sistemelor de operare a software-ului de bază şi de
aplicaţie pe echipamentele de calcul care compun sistemul informatic local, împreună cu
specialiştii B.J.A.B.D.E.P., respectiv S.A.B.D.E.P. Bucureşti;

m) asigură înlocuirea sau eventual depanarea echipamentelor de calcul prin firme de service;
n) asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi ia măsuri de prevenire a scurgerii de

informaţii clasificate şi secrete de serviciu;
o) formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru

etc.;
p) îndeplineşte şi alte atribuţii privind actualizarea Registrului Judeţean de Evidenţă a

Persoanelor, reglementate prin acte normative.

Secţiunea V

ATRIBUŢII PE LINIE DE ANALIZA-SINTEZĂ,
SECRETARIAT ŞI RELAŢII CU PUBLICUL

Art. 19 – În domeniul analiză-sinteză, secretariat şi relaţii cu publicul, serviciul public
comunitar local de evidenţă a persoanelor are următoarele atribuţii principale:
a) primeşte, înregistrează şi ţine evidenţa ordinelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor,

regulamentelor, ştampilelor şi sigiliilor, asigurând repartizarea lor în cadrul serviciului;
b) verifică modul în care se aplică dispoziţiile legale cu privire la apărarea secretului de stat şi

de serviciu, modul de manipulare şi de păstrare a documentelor secrete;
c) organizează şi asigură întreţinerea, exploatarea şi selecţionarea fondului arhivistic

neoperativ constituit la nivelul serviciului, în conformitate cu dispoziţiile legale în materie;
d) asigură înregistrarea intrării/ieşirii tuturor documentelor şi clasarea acestora în vederea

arhivării;
e) repartizează şi expediază corespondenţa după executarea operaţiunilor de înregistrare în

registrele special destinate;
f) asigură primirea şi înregistrarea petiţiilor şi urmăreşte rezolvarea acestora în termenul legal;
g) organizează şi desfăşoară activitatea de primire în audienţă a cetăţenilor de către

conducerea serviciului sau lucrătorul desemnat;
h) centralizează principalii indicatori realizaţi, verifică modul de îndeplinire a sarcinilor

propuse şi întocmeşte sintezele, situaţiile comparative şi analizele activităţilor desfăşurate
periodic;

i) transmite serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor, sintezele şi
analizele întocmite;

j) asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului, din documentele rezultate
din activitatea de profil.

CAPITOLUL IV

DISPOZIŢII  FINALE

Art. 20 - (1) Atribuţiile şefului serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor şi
ale personalului cu funcţii de execuţie sunt prevăzute în fişele posturilor.

(2) În raport de modificările intervenite în structura sau activitatea serviciului public
comunitar local de evidenţă a persoanelor, fişele posturilor până la funcţia de şef de birou,
inclusiv, vor fi reactualizate, cu aprobarea şefului serviciului.

(3) Fişa postului şefului serviciului va fi reactualizată numai cu aprobarea
Consiliului local.
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(4) Pe baza extraselor din prezentul regulament şeful serviciului public comunitar
întocmeşte fişele posturilor pentru toate funcţiile din structură, pe care le aprobă primarul
localităţii.

Art. 21 - Personalul serviciului public comunitar va fi încadrat în grupa de muncă
corespunzătoare, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 22 - Personalul serviciului public comunitar local este obligat să cunoască şi să aplice
întocmai, prevederile prezentului regulament, în părţile ce-l privesc.



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.123
din 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 variantei finale a proiectului de stemă a

orașului Nădlac

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
25.09.2012,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a  primarului  oraşului Nădlac nr.8770/2012
- 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
- Prevederile Hotărârii nr.25/2003 privind stabilirea metodologiei de elaborare,

reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor
- Prevederile art.36 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 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 însușirea variantei finale a proiectului de stemă a
orașului Nădlac, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Compartimentul Controlul Legalită

PREŞEDINTE DE
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR
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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……
Din______2012

privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a orașului 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._____/2012
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primariei

nr._____/2012
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr. ____/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 din publicaţia________________
- Proces verbal de afișare nr.____ /2012
- 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,_____ 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 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, 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. Descrierea elementelor insumate ale stemei orasului
Nădlac sunt următoarele:

Art.4. 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.
(2)Stemele pot fi folosite cu prilejul unor manifestări de interes local, în acţiuni
protocolare sau festive şi pot fi reproduse pe insigne, embleme, pe diferite tipărituri şi
alte obiecte destinate să contribuie la cunoaşterea specificului local.
(3)În cazurile în care stemele judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor sunt
reproduse, expuse sau folosite împreună cu stema României, acestea vor fi aşezate în
dreapta stemei ţării, privind stemele din faţă, şi nu vor avea dimensiuni mai mari decât
cele ale stemei ţării.

Art.5. Prezenta hotărâre modifică anexa la Hotărârea Consiliului Local Nădlac
nr.74/29.11.2002 privind adoptarea Statutului orașului Nădlac

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică:
 Primarului oraşului Nădlac,
 Cetăţenilor prin afişare şi publicare în mass-media
 compartimentului impozite şi taxe din cadrul primăriei
 compartimentului urbanism din cadrul primăriei
 Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ, Compartimentul Controlul Legalită

Iniţiator
PRIMAR
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