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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.48
Din 08.04.2013

privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac
din data de 08.04.2013

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
08.04.2013,

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 08.04.2013, 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
MAZUCH MARINELA LUMINI SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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Anexa la
Hotărârea Consiliului local nr.48/08.04.2013

ORDINEA DE ZI

A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC DIN DATA DE
08.04.2013

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a
Consiliului local din data de 08.04.2013.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 27.03.2013.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.
APOTERM NĂDLAC S.A. pe anul 2013.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea indemnizaţiilor personalului voluntar din
cadrul Serviciului voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Nădlac pe anul 2012.

5.Proiect de hotărâre 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

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Consiliului Local al oraşului Nădlac pe anul 2013.

7.Proiect de hotărâre privind reprezentarea intereselor Orașului Nădlac în Dosar
nr.969/59/2011 de către Cabinet Avocat Vodă Petru Rareș.

8.Diverse.

Preşedinte de şedinţă Contrasemnează pentru legalitate
Mazuch Marinela Lumini Secretar

Gros Alexandru
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

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

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

HOTĂRÂREA Nr.49
Din 08.04.2013

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac
din data de 27.03.2013

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 08.04.2013,

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 27.03.2013, 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
LEGALITATE

MAZUCH MARINELA LUMINI SECRETAR
ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA Anexa la HCL nr.49 din 08.04.2013
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

PROCESUL VERBAL
al desfăşurării şedinţei ordinare din data de 27.03.2013 a Consiliului local Nădlac

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 27.03.2013 a fost
convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.108/18.03.2013, prin convocator
şi înmânarea invitaţiilor.

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

La şedinţă participă d-l primar Vasile Ciceac, d-l secretar Gros Alexandru, d-na
consilier juridic Ianecsko Alina, d-l Roszkoș Ioan- șef SVSU Nădlac, d-l Tosețchi Andrei-
reprezentant S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A., d-na Ilieș Ioana Dorina și d-l Aldea Ioan-
compartiment administrarea patrimoniului local, d-na Nagy Gyuriș Krokoș Ana- serviciu
public de asistență socială, d-l Pop Ioan- serviciul poliției locale, d-l Iaroș Rudolf Andrei-
serviciul centrului de zi de îngrijire a copiilor Nădlac, d-l Iamriska Cristian- reprezentant NT
TV, reprezentanți S.C. G&E INVEST 2003 S.R.L.: d-l Tătar Eugen, d-l Stratinszki Andrei.

D-l secretar constată că la ședință este prezentă majoritatea consilierilor aflați în
funcție, astfel declarând  şedinţa legal constituită.

Deoarece mandatul de președinte de ședință al d-lui Lupșa Eugen a expirat, d-l
secretar solicită să se facă propuneri pentru alegerea președintelui de ședință pentru o
perioadă de 3 luni.

D-l Kovacs Ștefan propune pe d-na Mazuch Marinela.
D-na Faur Maria propune pe d-l Balint Ioan, acesta susținând că în această perioadă

nu se va putea ocupa de această funcție.
D-l secretar supune la vot prima propunere, respectiv alegerea în funcția de

președinte de ședință pentru o perioadă de 3 luni a d-nei Mazuch Marinela, voturile fiind
pronunțate astfel: 9 voturi DA, 5 abținere: Faur Maria, Porubski Ioan, Kszenics Pavel,
Mazuch Marinela, Lupșa Eugen; fiind întrunită majoritatea necesară hotărârii, cealaltă
propunere nu mai este cazul să fie supusă la vot.

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 27.03.2013.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 27.02.2013.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
Serviciului voluntar pentru situații de urgență Nădlac.
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4.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Nădlac în
Adunarea generală a S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. să voteze bugetul de venituri și
cheltuieli pe anul 2013 și situațiile financiare pentru anul 2012 al Companiei.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de investiții pe anul 2013 pe
domeniul public al Orașului Nădlac oncesionat Companiei de Apă Arad S.A., care se
realizează din fonduri IID ( Fond de Întreținere Înlocuire și Dezvoltare ).

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor
sociale din orașul Nădlac pentru perioada aferentă anilor 2014-2020.

7.Proiect de hotărâre privind obligațiile și răspunderile care revin instituțiilor publice,
agenților economici și cetățenilor pentru buna gospodărire a localității.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii dreptului de folosință gratuită
asupra terenului, în baza prevederilor HCL nr.98/31.07.2012, d-nei Rus Camelia-Gabriela și
d-lui Rus Adrian-Cătălin, str. Mărășești, nr.18, jud. Arad

9.Proiect de hotărâre privind avizarea Planului anual de acțiune al Serviciului Centrului
de zi de îngrijire a copiilor Nădlac pentru anul 2013.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru
tineri, destinate închirierii, în orașul Nădlac, construite prin Agenția Națională pentru
Locuințe.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în proprietatea privată a Orașului
Nădlac a terenului în suprafață de 693 mp, parcela nr. top. 12345-12350/40/1, evidențiată în
CF nr.304906 Nădlac (provenită din conversia pe hârtie a CF nr.8738 Nădlac ) și a terenului
în suprafață de 250 mp, parcela nr. top. 12345-12350/40/3, evidențiată în CF nr.304907
Nădlac ( provenită din conversia pe hârtie a CF nr.8738 Nădlac ).

12.Proiect de hotărâre 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 „Reglementarea circulaţiei autovehiculelor cu
masa maximă totală autorizată mai mare de 5 t, a staţionării  şi parcării voluntare a
autovehiculelor cu  o masă maximă totală autorizată mai mare de 3,5 t pe drumurile şi
terenurile aparţinând domeniului public şi/sau privat al oraşului Nădlac situate în intravilan”.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 1024 mp
(din acte), 1025 mp (măsurată) parcela cu nr. cad. 302258, evidenţiată în CF nr. 302258
Nădlac, teren situat  în oraşul Nădlac, jud. Arad,  d-lui Fabri Daniel- Andrei, domiciliat în
oraşul  Nadlac, str. N. Bălcescu nr. 111, jud. Arad.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării terenului în suprafaţă totală de
1270 mp, parcela nr. cad.304575, evidenţiată în CF nr.304575 Nădlac.

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acțiune privind Energia Durabilă
în Orașul Nădlac.

16.Raport privind activitatea Poliției Locale Nădlac în perioada 01.01.2012-
31.12.2012.

17.Informarea Serviciului Centrului de zi de îngrijire a copiilor Nădlac referitor la
decizia de acreditare, respectiv procesul verbal de control al Agenției Județene pentru Plăți și
Inspecție Socială Arad.

18.Prezentarea procesului verbal referitor la inventarierea bunurilor oraşului Nădlac pe
anul 2012, nr.2924/15.03.2013.

19.Prezentarea raportului primarului oraşului Nădlac asupra stării economice, sociale
şi de mediu a Oraşului Nădlac în anul 2012, nr.2663/11.03.2013.

20.Diverse.
Președintele de ședință întreabă consilierii dacă există propuneri de modificare a

ordinei de zi.
Deoarece nu sunt propuneri sau modificări referitor la ordinea de zi, preşedintele de

şedinţă supune la vot „Proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei
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ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 27.03.2013”, care este aprobat cu 13 voturi
DA, 1 abținere: Lupșa Eugen. Se face precizarea că votul necesar pentru adoptarea
proiectului  de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 8 voturi ).

Se trece la pct.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței
extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 27.02.2013.

Preşedintele de şedinţă întreabă consilierii dacă sunt obiecţiuni sau completări
referitor la procesul verbal.

Deoarece nu sunt obiecţiuni sau completări, se supune la vot „proiectul de hotărâre
privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din
data de 27.02.2013”, fiind aprobat cu 13 voturi DA, 1 abținere: Lupșa Eugen, votul necesar
pentru adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 8 voturi ).

Se trece la pct.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare a Serviciului voluntar pentru situații de urgență Nădlac.

Nefiind discuții sau observații asupra regulamentului, din partea comisiilor de
specialitate fiind acordat aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind
pronunțate 13 voturi DA, 1 abținere: Lupșa Eugen, votul necesar adoptării proiectului de
hotărâre fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ).

Se trece la pct.4. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului
Local Nădlac în Adunarea generală a S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. să voteze bugetul
de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și situațiile financiare pentru anul 2012 al Companiei.

D-l Bodnărescu Vasile precizează că reprezentantul consiliului local după ședințele la
care ne reprezintă ar putea să prezinte consiliului o succintă informare a ceea ce se discută
și supune spre aprobare în cadrul acestora.

Nefiind alte discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 13 voturi DA, 1 abținere: Lupșa
Eugen, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul
consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).

Se trece la pct.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de investiții pe anul
2013 pe domeniul public al Orașului Nădlac oncesionat Companiei de Apă Arad S.A., care se
realizează din fonduri IID ( Fond de Întreținere Înlocuire și Dezvoltare ).

D-l Paladie Răzvan susține că se propune achiziționarea a 500 apometre și 15
hidranți, se pune întrebarea dacă numărul de hidranți este suficient, având în vedere faptul
că localitatea are un deficit în ce privește numărul acestora.

D-l Tosețchi Andrei susține că în ce privește aprometrele, acestea sunt uzate fiind
foarte vechi și necesită înlocuirea, la nivel de localitate s-a ocupat de necesar și funcție de
prioritate.

D-l Paladie Răzvan susține că este problemă și în ce privește inelele închise, în ce
privește numărul de hidranți, localitatea este acoperită din acest punct de vedere doar la
jumătate.

D-l Tosețchi Andrei susține că numărul de personal, respectiv 3-4 persoane ar fi
insuficient dacă s-ar efectua un număr mai mare de investiții, pe programul de lucrări s-a
propus doar strictul necesar.

D-l Paladie Răzvan este de părere că numărul de investiții care s-a propus pentru
orașul Nădlac este mic față de contribuția acestuia.

D-l Tosețchi Andrei susține că în baza programului Samtid s-au efectuat investiții, iar
aceste sume este necesar să fie rambursate.

D-na Faur Maria susține că există situații în care unii agenți economici sunt branșați la
asociațiile de locatari, de ce acești consumatori nu au contor propriu, ci subcontoare.

D-l Tosețchi Andrei susține că este necesar ca acești consumatori să aibă fiecare
contor individual, însă societatea nu are posibilitatea obligării agentului la efectuarea
modificărilor necesare de interior; în ce privește lucrările care se propun pentru orașul
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Nădlac, consiliul local, în limita fondurilor propuse pentru investiții, are posibilitatea de a
propune o altă repartizare a sumelor, în ceea ce privește numărul de hidranți.

D-na Mazuch Marinela este de părere că ar fi oportun să se cunoască care este
necesarul real de investiții pentru localitate, numărul necesar de apometre și numărul
necesar de hidranți.

D-l Tosețchi Andrei precizează că apometrele sunt vechi și este necesar să fie
înlocuite, subcontoare fără precizie care este necesar de asemenea să fie înlocuite.

D-na Mazuch Marinela este de părere că în situația în care societatea dispune de un
personal de 3-4 persoane pentru orașul Nădlac, aceasta nu ar trebui să constituie un motiv
pentru suplimentarea lucrărilor, lucrările care este necesar să fie efectuate, să se realizeze,
iar personalul să fie suplimentat, funcție de necesar pentru localitate.

D-l Roszkoș Ioan este de părere că numărul de hidranți este insuficient.
D-na Mazuch Marinela este de părere că acest punct ar trebui să fie amânat până ce

vor exista suficiente informații referitor la necesarul pentru localitate în ce privește lucrările,
deoarece  peste aproximativ 10 zile va avea loc următoarea ședință de consiliu, pentru a se
efectua o analiză corectă pe sume și priorități.

D-l primar este de părere că în situația în care nu există suficiente informații, acest
punct să fie amânat, să existe suficiente informații referitor la prioritățile orașului, hidranții
sunt puțini, defecți și este necesar să fie înlocuiți, sunt zone care în situația în care se produc
incendii, sunt neacoperite din acest punct de vedere, deoarece sursa de apă se află a o
distanță destul de mare.

D-l Balint Ioan susține că o problemă în acest sens este și la fosta zootehnie, Viile
Vechi, unde în ultimii ani au fost câteva intervenții pe linie de incendii, și aceasta reprezintă
o zonă cu probleme. D-l Roszkoș Ioan completează că în ultimii 2 ani au fost aproximativ 10
intervenții în această zonă.

D-na Mazuch Marinela este de părere că acest punct ar trebui amânat, să fie întrunită
o ședință a comisiilor reunite, la care să fie convocat și d-l Roszkoș Ioan și d-l Tosețchi
Andrei.

D-l Bodnărescu Vasile este de părere că este necesar să se cunoască care ar fi
urmările faptului neaprobării acestui proiect de hotărâre în cadrul acestei ședințe.

D-l Balint Ioan pune întrebarea dacă orașul Nădlac este neacoperit în ce privește
numărul de hidranți, cine răspunde în situația în care se întâmplă ceva la nivel de localitate.

D-l Tosețchi Andrei susține că există situații când acești hidranți sunt acoperiți de
pământ; d-l Roszkoș Ioan susține că este necesar să fie văzut ce prevede contractul de
concesiune, cine administrează rețeaua de apă, necesar ar fi cooptarea arhitectului-șef, să
fie stabilit clar la ce distanță este necesar amplasarea hidranților.

D-l Lupșa Eugen pune întrebarea dacă amânarea acestui proiect de hotărâre nu
influențează Aga, respectiv bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei pentru anul 2013.

D-l primar precizează că nu se modifică nivelul sumelor, ci doar lucrările care vor fi
efectuate.

Nemaifiind alte discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 13 voturi NU, 1 abținere:
Faur Maria, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul
consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ), nefiind întrunită majoritatea necesară adoptării
proiectului de hotărâre, acest punct fiind amânat pentru ședința viitoare.

Se trece la pct.6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei locale de
dezvoltare a serviciilor sociale din orașul Nădlac pentru perioada aferentă anilor 2014-2020.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 14 voturi DA  ( unanimitate de
voturi ).
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Se trece la pct.7. Proiect de hotărâre privind obligațiile și răspunderile care revin
instituțiilor publice, agenților economici și cetățenilor pentru buna gospodărire a localității.

D-l Paladie Răzvan este de părere că aceste hotărâri de consiliu să fie puse în
aplicare, în ce privește agenții economici fiecare să-și facă curat în fața magazinului, iar în
situația în care nu se conformează, să fie aplicate amenzi.

D-na Mazuch Marinela susține că acest proiect de hotărâre cuprinde obligații
reactualizate, îmbunătățite, de asemenea și sancțiunile stabilite au fost reactualizate, este
necesar doar să fie puse în aplicare, de asemenea pune întrebarea către d-l Pop Ioan care
este numărul de sancțiuni acordate agenților economici pe hotărârea de gospodărire a
localității în vigoare în anul 2012.

D-l Pop Ioan susține că nu există aplicate amenzi în acest sens.
D-l Balint Ioan susține că pe strada unde locuiește, există magazin proprietatea d-lui

Chrapan, acesta neavând tomberon, în fiecare dimineață este nevoit să adune hârtiile
împrăștiate pe stradă.

D-l Lupșa Eugen este de părere că această hotărâre, după adoptare, să fie transmisă
agenților economici din zona centrală, aceștia să ia cunoștință de noile prevederi, iar în caz
de nerespectare, să se treacă la aplicarea de amenzi, deoarece nu este nici ordine, nici
curățenie.

D-l Kovacs Ștefan susține că hotărârile care se adoptă nu sunt respectate, deoarece
nu se aplică amenzi.

D-l Paladie Răzvan susține că atunci când este zăpadă asociațiile de locatari nu mătură
zăpada, ci așteaptă ca primăria să le facă curat în fața blocului.

D-l Pop Ioan pune întrebarea dacă s-a păstrat prevederea că există posibilitatea
depozitării diferitelor materiale pe domeniul public cu aplicarea unei taxe de ocupare a
domeniului public.

D-l Lupșa Eugen susține că se pot depozita diferite materiale doar de către cei care
dețin autorizație de construire valabilă, și cei care fac dovada că fac reparații la imobil care
nu necesită autorizație, cu constatarea evenimentelor, termen de rezolvare fiind 15 zile, în
situația contrară se trece la aplicarea de amenzi.

D-l Somrak Dușan susține că s-a trecut la o inventariere a materialelor depozitate pe
domeniul public, se efectuează monitorizarea, neregulile constatate au fost notate, în ce
privește depozitarea de nisip, lemne, balastru, cărămidă, se așteaptă să se încălzească
vremea, pentru a fi condiții optime pentru efectuarea curățeniei, când timpul va permite, se
vor lua măsurile necesare.

Nefiind alte discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 14 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 retragerii dreptului de
folosință gratuită asupra terenului, în baza prevederilor HCL nr.98/31.07.2012, d-nei Rus
Camelia-Gabriela și d-lui Rus Adrian-Cătălin, str. Mărășești, nr.18, jud. Arad.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 14 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 avizarea Planului anual de acțiune al
Serviciului Centrului de zi de îngrijire a copiilor Nădlac pentru anul 2013.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 14 voturi DA  ( unanimitate de
voturi ), votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității consilierilor
aflați în funcție ( 8 voturi ).
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Se trece la pct.10. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a
locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în orașul Nădlac, construite prin Agenția
Națională pentru Locuințe.

D-l Tocila Bogdan este de părere că în ce privește anexa cu criteriile de acces la
locuințe aprobată de către consiliul local la o ședință anterioară, aceasta contravine
prevederilor legale, deoarece anterior s-a aprobat ca titularul cererii să aibă locul de muncă
în județul Arad, ca acest punct să fie modificat, în sensul că acesta va putea fi doar cu locul
de muncă din localitate, aceasta reprezentând practic o discriminare.

D-na Mazuch Marinela susține că, din partea consiliului local intenția a fost ca titularul
cererii să poată beneficia de locuință indiferent de locul de muncă, să fie din județ, însă nu
s-a primit aviz din partea ANL, astfel că documentația a fost necesar să fie refăcută,
beneficiar fiind cei cu locul de muncă din localitate.

D-l Tocila Bogdan este de părere că în localitate nu există locuri de muncă, nu avem o
zonă industrială dezvoltată, astfel că tinerii sunt nevoiți să lucreze în alte localități, ceea ce
este o nedreptate, deoarece acești tineri nu doresc să se mute cu domiciliul în altă localitate,
doresc să-și întemeieze o familie în localitate, practic  această prevedere îngrădind situația
acestora.

D-l Paladie Răzvan susține că toate cererile depuse au fost cu titular din localitate, în
afară de o singură cerere, al cărei titular era cu locul de muncă din localitatea Arad.

D-na Mazuch Marinela susține că până luna trecută, a existat chiar un apartament
care nu urma să fie repartizat din lipsă de solicitări de locuințe, după cum se cunoaște la
primărie nu au fost depuse nici un fel de contestații referitor la procedura de repartizare a
acestor locuințe de către nici o persoană, nefiind persoane nemulțumite de repartizarea
efectuată. Este de părere că din punct de vedere umanitar d-l consilier are dreptate, însă din
punct de vedere al legalității, neexistând aviz favorabil de la minister, era necesar
modificarea documentației și adoptarea hotărârii de consiliu cu respectarea legii.

D-l Porubski Ioan pune întrebarea când se preconizează că aceste locuințe vor fi date
în funcțiune.

D-l primar susține că până nu există aprobat bugetul local, blocul de locuințe nu poate
fi racordat la toate utilitățile, astfel că nu se poate da încă în folosință.

Nefiind alte discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 12 voturi DA, 2 voturi NU: Tocila
Bogdan, Kszenics Pavel, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din
numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).

Se trece la pct.11. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în proprietatea
privată a Orașului Nădlac a terenului în suprafață de 693 mp, parcela nr. top. 12345-
12350/40/1, evidențiată în CF nr.304906 Nădlac (provenită din conversia pe hârtie a CF
nr.8738 Nădlac ) și a terenului în suprafață de 250 mp, parcela nr. top. 12345-12350/40/3,
evidențiată în CF nr.304907 Nădlac( provenită din conversia pe hârtie a CF nr.8738 Nădlac ).

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 14 voturi DA, votul necesar
adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție
( 10 voturi ).

Se trece la pct.12. Proiect de hotărâre privind 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 „Reglementarea circulaţiei
autovehiculelor cu masa maximă totală autorizată mai mare de 5 t, a staţionării  şi parcării
voluntare a  autovehiculelor cu  o masă maximă totală autorizată mai mare de 3,5 t pe
drumurile şi terenurile aparţinând domeniului public şi/sau privat al oraşului Nădlac situate în
intravilan”.
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D-l Paladie Răzvan susține că în ceea ce privește propunerile de scutire, nu sunt
trecute vehiculele care preiau marfa de la societățile agricole.

D-l Balint Ioan susține că având în vedere că proiectul de hotărâre se va supune
procedurii transparenței, această problemă va fi discutată în cadrul ședinței Asociației
Țăranului Nădlacan, iar în situația în care vor exista observații sau propuneri, acestea se vor
depune la registratura primăriei pentru completare.

D-l secretar susține că proiectul de hotărâre va fi afișat la sediul primăriei, site-ul
acesteia, al NT TV, va fi stabilit termenul în care se pot depune observații, completări, cu
valoare de recomandare.

D-l primar susține că se va putea convoca și ședința comisiei locale de ordine publică,
hotărârea fiind dezbătută și în cadrul acesteia.

D-l Kovacs Ștefan este de părere că degeaba se adoptă hotărâri de consiliu care
oricum nu se respectă, au fost stabilite restricții pentru vehicole peste 7,5 tone, există
instalate indicatoare, care nu sunt însă respectate, sunt nădlăcani la care staționează tir-ul în
fața casei și nu li se aplică nici o amendă, după ce trece perioada iernii vom constata că s-au
distrus șoselele, fiecare să-și facă treaba, hotărârile se adoptă, dar să fie și aplicate.

D-l Aldea Ioan susține că se poate stabili gratuitate pentru centrele de colectare care
există pe str. N. Bălcescu, zona Viile Vechi; d-l Paliș Gligor susținând că totuși în această
situație este vorba despre acte de comerț, iar 30 lei/zi nu reprezintă o sumă chiar așa de
mare.

Nefiind alte discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 13 voturi DA, 1 abținere: Harazin
Andrei, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul
consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).

Se trece la pct.13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în
suprafaţă de 1024 mp (din acte), 1025 mp (măsurată) parcela cu nr. cad. 302258,
evidenţiată în CF nr. 302258 Nădlac, teren situat  în oraşul Nădlac, jud. Arad,  d-lui Fabri
Daniel- Andrei, domiciliat în oraşul  Nadlac, str. N. Bălcescu nr. 111, jud. Arad.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 13 voturi DA, 1 abținere: Harazin
Andrei, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul
consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).

Se trece la pct.14. Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării terenului în
suprafaţă totală de 1270 mp, parcela nr. cad.304575, evidenţiată în CF nr.304575 Nădlac.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 13 voturi DA, 1 abținere: Harazin
Andrei, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul
consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).

Se trece la pct.15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acțiune privind
Energia Durabilă în Orașul Nădlac.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 13 voturi DA, 1 abținere: Harazin
Andrei, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul
consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).

Se trece la pct.16. Raport privind activitatea Poliției Locale Nădlac în perioada
01.01.2012-31.12.2012.

D-l Tocila Bogdan ridică problema acordării de spor 100 % pentru munca prestată de
către polițiștii locali în zilele de sâmbătă și duminică, care este motivația neacordării acestui
spor prevăzut de lege, este necesar să fie stimulați în vreun fel.

D-l secretar susține că adresa din partea acestui serviciu se află la registratură, se va
trimite un răspuns, însă conform dispozițiilor legale nu există posibilitatea acordării acestuia,
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deoarece munca prestată de către acești funcționari are ca specific prestarea muncii în ture,
nu există posibilitatea acordării acestui spor nici către poliția locală, smurd, serviciul pentru
situații de urgență, nu se pot acorda nici zile libere deoarece personalul este insuficient.

De asemenea, face precizarea că s-a încercat acordarea normei de hrană, însă
instituția prefectului a atacat hotărârea în instanță, acum procesul se află la Curtea de Apel.

D-l Bodnărescu Vasile susține că hotărârile de consiliu adoptate nu sunt duse la
îndeplinire, pe domeniul public sunt depozitate diferite materiale, la regimul circulației
prevederile legale nu sunt respectate, să explice care este motivul neducerii la îndeplinire a
hotărârilor adoptate în consiliul local, dacă există vreo posibilitate de acordare de ajutor în
desfășurarea activității.

D-l Pop Ioan susține că principala activitate este dirijarea coloanei de camioane, dacă
această atribuție este una legală sau nu, nu cunoaște, însă această activitate este
desfășurată de câțiva ani, coloana de tir-uri se formează practic zilnic, astfel că nu mai există
nici timp, nici resurse umane pentru a se ocupa și de celelalte atribuțiuni; pe timp de noapte,
timp de 5 ore, se organizează patrule mixte cu poliția orașului, pentru activitatea de
prevenire de infracțiuni, asigurarea ordinii, pentru desfășurarea activității la nivel optim, ar fi
necesar să existe mai multe forțe, este lipsă de personal, precum și de fonduri, în anul 2012
cu 5 persoane timp de 6 luni s-a efectuat pază la campus, 1 persoană lunar se află în
concediu, conform legii, toate nerealizările se datorează acestor lucruri, insuficiență de
personal, precum și activitățile desfășurate zi de zi. În ce privește coloana de tir-uri, s-a
trimis adresă scrisă către poliția de frontieră, poliția română, ca aceste instituții să se implice
în dirijarea coloanei de tir-uri, nici una din aceste autorități nu dorește să participe, chiar s-a
lăsat în gestionarea acestor autorități, conform protocolului, acestea însă nu au putut să o
gestioneze, astfel că a luat decizia pentru ca aceste tir-uri să nu fie în localitate, să se ocupe
de dirijarea coloanei; aceste autorități susțin că nu dispun de personalul necesar pentru
gestionarea acestei coloane.

D-l Paladie Răzvan susține că ar trebui transmisă adresă către Ministerul
administrației și internelor pentru a li se aduce la cunoștință aceste aspecte.

D-l secretar este de părere că pentru rezolvarea problemei coloanei este necesar să
se aloce sume la data adoptării bugetului pentru anul 2013 pentru achiziționarea sistemului
de semaforizare, iar tir-urile care traversează pe culoarea roșie, să fie amendate, poliția
rutieră să treacă la aplicarea de sancțiuni; referitor la coloană s-a organizat o ședință și la
prefectura Arad cu toate autoritățile implicate, însă fără nici un rezultat.

D-l primar susține că ședința comună s-a desfășurat în prezența autorităților
implicate, însă totul este doar la nivel de promisiuni, s-a dat chiar și un ordin care nu este
respectat, din 15 ianuarie nu s-a întâmplat nimic.

D-l Bodnărescu Vasile este de părere că poliția locală nu are competențe pentru
dirijarea coloanei de tir-uri, nu sunt probleme până ce nu se întâmplă evenimente
neprevăzute.

D-l primar susține că autoritățile abilitate invocă lipsă de personal, nu putem bloca
localitatea cu aceste camioane, trebuie să le ținem afară din oraș.

D-l Paliș Gligor este de părere că ar trebui lăsate tir-urile să vină în oraș, să vină
televiziunea, să iasă oamenii în stradă, poate doar în acest sens vom reuși să atragem
atenția.

D-na Mazuch Marinela este de părere că semaforizarea este cea mai indicată, ar
trebui căutate oferte de preț să veme care ar fi costul acestora.

D-l Paliș Gligor susține că sunt camioane care ocolesc coloana de tir-uri, se duc pe la
Semlac și ies chiar în fața coloanei, și nu se iau nici un fel de măsuri, polițistul local chiar
dacă vede aceste aspecte, nu ia nici un fel de măsuri.

D-l Pop Ioan susține susține că pe acest drum județean nu există instalat semn de
restricție, poliția locală nu are competență în aplicarea de sancțiuni, doar poliția rutieră,
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semaforizarea nu rezolvă problema tir-urilor, oricum vor trece, iar poliția orașului nu va
putea să meargă după fiecare tir care traversează pe roșu.

D-l secretar este de părere că varianta semaforizării este cea mai bună soluție, poliția
orașului să-și facă atribuțiile, eventual poliția locală să acorde sprijin, în Ungaria de exemplu
nu dirijează nimeni coloana de tir-uri.

D-l Lupșa Eugen precizează că în Ungaria există bandă specială destinată acestora.
D-l Somrak Dușan este de părere că semaforizarea va ușura munca poliției locale,

însă nu rezolvă problema coloanei de tir-uri, ridică problema acordării unui procent din
nivelul amenzilor aplicate de către poliția locală către acest serviciu.

D-l secretar susține că din punct de vedere al legalității nu există posibilitatea
acordării altor drepturi în afară de drepturile salariale, sporul pentru condiții deosebite se
poate acorda doar personalului de la Smurd, cu avizul DSV.

D-na Mazuch Marinela este de părere că serviciul poliției locale este afiliat la un
sindicat, acesta ar trebui să se preocupe de drepturile membrilor, poate găsește vreo
posibilitate de acordare și a altor drepturi.

D-l Pop Ioan susține că sindicatul a ajutat în ce privește achiziționarea de autoturism
pentru serviciu, există elaborat un proiect de lege pentru acordarea și a altor drepturi, care a
trecut de Senat și acum se află la Camera deputaților, un salariu de 600 lei este foarte puțin
pentru sarcinile de serviciu care sunt date către acest serviciu, nu se poate trăi decent doar
cu acesta.

D-l secretar susține că salariul acestor funcționari este la nivelul unui referent care stă
în birou, pe când se cunoaște foarte bine aspectul că de multe ori atribuțiunile sunt destul de
riscante, se efectuează patrule mixte cu poliția, își riscă chiar și viața.

D-l primar susține în ce privește patrulele mixte, poliția orașului execută aceleași
atribuțiuni ca și poliția locală, execută acțiuni comune, însă diferențele salariale sunt foarte
mari.

D-l Bodnărescu Vasile este de părere că ar trebui convocată ședința comisiei locale de
ordine publică la care să fie convocate și poliția de frontieră și poliția orașului, mai ales
având în vedere că aceste autorități nu se implică în vreun fel în dirijarea coloanei de tir-uri.

Nemaifiind alte discuții, se trece la pct.17. Informarea Serviciului Centrului de zi de
îngrijire a copiilor Nădlac referitor la decizia de acreditare, respectiv procesul verbal de
control al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Arad, nefiind discuții, se trece la
următorul punct, nr.18. Prezentarea procesului verbal referitor la inventarierea bunurilor
oraşului Nădlac pe anul 2012, nr.2924/15.03.2013. Președintele de ședință întreabă dacă
există vreo neclaritate în ce privește inventarierea, nefiind discuții sau întrebări, se trece la
pct.19. Prezentarea raportului primarului oraşului Nădlac asupra stării economice, sociale şi
de mediu a Oraşului Nădlac în anul 2012, nr.2663/11.03.2013, nefiind observații sau
întrebări nici la acest punct, se trece la pct.20. Diverse.

Președintele de ședință prezintă cererea depusă de către d-na dr. Niță Cornelia Alina,
care solicită închirierea fostului spațiu care a avut destinația de centru de permanență.

D-l Somrak Dușan susține că în imobilul respectiv funcționează alte două cabinete
medicale, aceștia nu au nici ei suficient spațiu, nu au unde să-și depoziteze arhiva, pe hol se
creează îmbulzeală.

D-l Lupșa Eugen este de părere că pentru arhivă medicii pot utilize spațiile lor private.
D-l secretar susține că trebuie văzut care este destinația apartamentului solicitat,

după care să se stabilească ce se dorește vânzarea/închirierea, ambele proceduri putându-se
efectua doar prin licitație publică.

D-na Faur Maria susține referitor la acest spațiu au mai existat și alte cereri depuse
anterior, d-na dr. Epure Eliana, d-na dr. Pătroi Viorica, nu putem refuza toate cererile care
se depun în acest sens.
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D-l Bodnărescu Vasile este de părere că acei medici au deja vârstă înaintată și ar
trebui lăsată oportunitatea și celor mai tineri să își desfășoare activitatea.

D-l secretar este de părere că se impune reanalizarea reglementărilor în domeniu,
dacă se mai dorește acel centru de permanență, să se stabilească ce se dorește.

D-l Bodnărescu Vasile este de părere că ar fi oportun înființarea centrului de
permanență, aceasta mai ales având în vedere faptul că 80 % din cazurile intervențiilor
efectuate de către Smurd ar putea fi evitate, este necesar să se facă analiză ce demersuri
este necesar a se lua pentru înființarea acestuia.

D-na Mazuch Marinela susține că medicii din localitate nu doresc înființarea acestuia
deoarece trebuie să facă de gardă, primind 2200 lei/lună.

D-l Porubski Ioan este de părere că poate de înființarea acestuia vor fi interesați
medicii mai tineri, este necesar să fie de acord 4 medici.

D-l secretar este de părere să se transmită în scris către autoritățile abilitate dacă se
dorește sau nu înființarea centrului de permanență, în situația în care nu se dorește acest
lucru, stabilirea modalității, respective închirierea/vânzarea doar prin procedura licitației
publice, precum și elaborarea caietului de sarcini pentru procedura aleasă.

Se trece la analiza cererii depuse la primăria orașului Nădlac de către S.C. G&E
INVEST 2003 S.R.L., sens în care din partea societății sunt prezenți la lucrările prezentei
ședințe și reprezentanții acesteia.

D-l Eugen Tătar prezintă următoarele aspecte:
- este prezent a patra oară la primărie, de 3 ori a fost numai în luna decembrie a anului
trecut, propunerea societății a fost de majorare a tarifului de salubrizare, s-a organizat
ședință, fiind prezenți și consilierii locali, în număr de 5, chiar din fiecare comisie de
specialitate, prețul fiind stabilit pentru persoane fizice, respective persoane juridice, însă
hotărârea adoptată a fost cu totul diferit decât s-a discutat, societatea fiind nevoită să-și
desfășoare activitatea la același tarif deja de 3 luni, costurile s-au majorat, depozitarea,
deplasarea la Arad, salarii, motorina, acestea fiind și considerentele pentru care s-a solicitat
majorarea de tarif; înțelegerea a fost de majorare a tarifului, iar hotărârea care s-a adoptat
de către consiliul local, a fost total diferită.

D-l Paladie Răzvan susține că depozitarea se efectuează și la vechea groapă a
orașului, deși aceasta este plină de deșeuri, chiar are dovezi în acest sens, s-au efectuat
filmări în acest sens, în urma sesizărilor efectuate de către cetățeni, mașina de transport
gunoi este mai tot timpul parcată în incinta fostei gropi de deșeuri.

D-l Stratinszki Andrei susține că s-a încercat parcarea mașinii și în altă parte, însă
cetățenii au fost nemulțumiți de faptul că miroase urât, astfel că s-a decis parcarea acesteia
în incinta fostei gropi de deșeuri, se întâmplă ca mașina să se blocheze, aceasta din cauza
faptului că unii locuitori pun în tomberon bolțari, sau resturi de la materiale de construcție,
fierbeton, gresie, faianță, nu există posibilitatea verificării în detaliu a fiecărui tomberon.

D-l Bodnărescu Vasile susține că o problemă o reprezintă și faptul că societatea nu
mai colectează cenușă, locuitorii nu au unde o depozita, societatea ar trebui să stabilească
tarif și pentru aceste deșeuri care să fie colectate separat, societatea are siguranța încasării
taxei deoarece încasarea acesteia se face de către compartimentul impozite și taxe din
cadrul primăriei. La nivelul actual al taxei, locuitorii cel puțin achită taxa, însă în situația în
care aceasta se va majora, probabil că vor fi restanțieri, primăria este cea care discută cu
locuitorii, societatea ar trebui să-și colecteze și să discute cu fiecare locuitor în parte.

D-l Tătar Eugen susține că, conform legii, primăria este obligată să acorde sprijin în
acest sens, de asemenea este de părere că tariful ar trebui stabilit la un asemenea nivel
încât să acopere toate cheltuielile legate de serviciul de salubrizare.

D-l Paladie Răzvan este de părere că la numărul de locuitori, de asemenea și în
situația în care se respectă regula că fiecare persoană produce pe an 1mcub de deșeuri,
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societatea nu ar avea posibilitatea să transport fizic cu o singură mașină la Arad cantitatea
de deșeuri din localitate.

D-l Tătar Eugen susține că cantitatea de deșeuri colectată zilnic se cântărește la Arad
la depozitare, aproximativ 13 tone zilnic.

D-na Mazuch Marinela este de părere că există nemulțumiri atât din partea
cetățenilor, consiliul local fiind în slujba acestuia și este necesar să îi apere interesele, cât și
din partea societății care este nemulțumită de tarif.

D-l Tătar Eugen susține că se propune majorarea de tarif de la 4,67 lei la 6,30
lei/persoană/lună.

D-na Mazuch Marinela este de părere că societatea nu poate avea dubii, deși susține
acest aspect, asupra numărului de locuitori al orașului, situație transmisă către societate prin
adresă, sigur există și situații în care numărul de persoane pe familie depășește 4 persoane,
numărul maxim la care se încasează taxa specială de salubrizare fiind 4; în situația în care
societatea dorește majorare de tarif, să procedeze și la colectarea acesteia.

D-l Tătar Eugen este de părere că în fiecare zi ar trebui delegat un reprezentant al
primăriei care să meargă la groapa de deșeuri Arad la data predării deșeurilor la groapa de
deșeuri, pentru a se verifica cantitatea de deșeuri care se predă.

D-l Somrak Dușan este de părere că aceste deșeuri ar trebui cântărite cu mașina
goală, de asemenea să se facă o separare a cantității de deșeuri colectată de la persoane
fizice de persoane juridice, deoarece nu se poate efectua o separare clară a celor două
cantități, deoarece încasarea de la persoane juridice se efectuează în mod diferit.

D-l Tătar Eugen susține că la total cantitate colectată lunar de la persoane fizice se
procedează la scăderea cantității de deșeuri colectată de la persoane juridice care se taxează
cu factură către acestea.

D-l Paladie Răzvan susține că problema este că depozitarea deșeurilor se face în
continuare la groapa de deșeuri de la Nădlac, excavatorul procedează la tasarea acestuia.

D-l Somrak Dușan susține că a fost interpelat de mai multe persoane care locuiesc în
zona gropii de deșeuri, despre faptul că societatea procedează în continuare la depozitarea
de deșeuri la vechea groapă.

D-l Lupșa Eugen este de părere că se poate stabili foarte ușor dacă în tomberon se
află și altceva decât deșeuri menajere, la o simplă ridicare a acestuia, se poate sesiza în
situația în care se află în acesta deșeuri din demolări, că are o greutate mult mai mare, de
asemenea adduce în vedere faptul că societatea poate solicita lunar de la compartimentul
impozite și taxe situația persoanelor care nu au achitat taxa specială de salubrizare, pentru a
nu se proceda la ridicarea deșeurilor de la persoanele în cauză.

D-l Stratinszki Andrei susține că există posibilitatea ca în acest caz deșeurile să fie
puse în fața altei locuințe, al cărei titular achită taxa specială de salubrizare.

D-l secretar face precizarea că la fiecare locuință poate să existe un singur tomberon.
D-na Faur Maria susține că există situații în care persoanele nu au achitat taxa de

salubrizare de câțiva ani.
D-l Somrak Dușan este de părere că în situația în care mașina de deșeuri mai mult

este stricată, să trimită o mașină la Nădlac care nu se blochează.
D-na Faur Maria este de părere că se impune stabilirea unei taxe și pentru colectarea

de deșeuri și din demolări, materiale de construcții, deoarece oamenii renovează și nu ce să
facă cu molozul.

D-l Tătar Eugen este de părere că orașul ar trebui să asigure locul de depozitare al
molozului, cum se întâmplă și în alte localități.

D-na Mazuch Marinela susține că pentru aceasta este necesar să existe un loc special
amenajat, autorizat în acest sens.
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D-l Paladie Răzvan este de părere că societatea ar trebui să-și facă un calcul ce
anume ar reprezenta pentru societate încasarea taxei de către aceasta, de asemenea și
încheierea contractului de salubrizare cu fiecare titular în parte.

D-l Tătar Eugen asigură de faptul că începând cu data de astăzi mașina de salubrizare
nu va intra în incinta gropii de deșeuri.

D-na Mazuch Marinela este de părere să fie organizată o întrevedere cu reprezentanții
societății, consilieri, imediat după Paște, pentru a se analiza problema majorării tarifului de
salubrizare.

D-l Balint Ioan este de părere că ar trebui efectuat un instructaj cu cei care colectează
pe străzi deșeurile în ce privește molozul.

D-l Lupșa Eugen este de părere că este necesar ca la fiecare titular să se transmită
adresă referitor la deșeurile care sunt permise a se pune în tomberoane.

D-na Mazuch Marinela susține că la data la care societatea a purtat discuții cu
reprezentanții consiliului local, a fost prezent un număr de 5 consilieri locali, consiliul local
este format dintr-un număr de 15 persoane, astfel că cei 5 neavând putere de decizie totală
la data adoptării hotărârii.

Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, nefiind discuții, d-na
Mazuch Marinela Luminița Felicia- preşedinte de şedinţă declară închise lucrările şedinţei
ordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 27.03.2013.

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

Președinte de ședință Secretar
Mazuch Marinela Luminița Felicia 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

H O T Ă R Â R E A nr.50
din 08.04.2013

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. APOTERM NĂDLAC S.A.
pentru anul 2013

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
08.04.2013,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.3495/03.04.2013
- referatul S.C. APOTERM NĂDLAC S.A., înregistrat la primăria orașului Nădlac sub
nr.2469/05.03.2013
- actul constitutiv al S.C. APOTERM NĂDLAC S.A.
- prevederile Legii nr.5/2013 de stat pentru anul 2013
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, juridică
şi de disciplină
- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie
mediu şi turism, administraţie publică locală

În temeiul art.36 alin.(2) lit."a", (3), lit.”c”, art.37 şi al art.45 din Legea nr.
215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. APOTERM NĂDLAC S.A.
pentru anul 2013, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- S.C. APOTERM NĂDLAC S.A.
- Compartimentului audit public intern din cadrul primăriei
- Instituţiei Prefectului Judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ- Compartiment Controlul Legalită
Contencios

PREŞEDINTE DE
MAZUCH MARINELA LUMINI SECRETAR

ALEXANDRU GROS



JURIDIC 09.04.2013 2



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.51
din 08.04.2013

privind aprobarea indemnizaţiilor personalului voluntar din cadrul Serviciului Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă Nădlac pe anul 2013

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 08.04.2013,
Având în vedere:

- Expunerea  de motive a  primarului  oraşului Nădlac nr.2773/12.03.2013;
- referatul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Nădlac nr. 88/07.01.2013;
- prevederile art.40 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările

și completările ulterioare;
- prevederile Art.36 alin. 6 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare
- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, juridică şi de

disciplină,
- Avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie , mediu şi

turism, administraţie publică locală,
- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social - culturale, culte, învăţământ, sănătate şi

familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport
În temeiul Art.45(1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se stabileşte cuantumul orar al indemnizaţiilor personalul serviciului voluntar, pentru
timpul efectiv de lucru la intervenţii și la celelalte acticități desfășurate în anul 2013, după cum
urmează:

1. Pentru conducător de autospecială și pentru specialist de prevenire: 12,50 lei/ oră;
2. Pentru şef serviciu și șef formaţie de intervenţie: 16,50 lei/oră;
3. Pentru şef grupă/echipă: 13,75 lei/oră;
4. Pentru servant/membru : 12,50 lei/oră;

Art.2. Pentru activităţile de intervenţii în caz de incendii sau alte situaţii de urgenţă cuantumul
orar al acestor indemnizaţii ale personalului voluntar se majorează cu un spor de 100% pentru fiecare
funcţie.

Art.3. Personalul angajat la serviciul voluntar beneficiază de plata indemnizației pentru timpul
efectiv de lucru la intervenții și celelalte activități ale serviciului voluntar, desfășurate în afara
programului de lucru sau a turei de lucru, după caz.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac;
- Serviciului Voluntar pentru situaţii de urgenţă Nădlac;
- Compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei;
- Compartimentului resurse umane din cadrul primăriei
- Instituţia Prefectului Judeţului Arad, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ-

Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE
MAZUCH MARINELA LUMINI SECRETAR

ALEXANDRU GROS





JURIDIC 09.04.2013 1

ROMÂNIA
_____________________________________________________________________

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

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

HOTĂRÂREA Nr.52
din 08.04.2013

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pe anul 2013

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
08.04.2013,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.2.736/12.03.2013
- Referatul compartimentului resurse umane din cadrul primăriei

nr.3395/27.03.2013
- Referatul Serviciului Voluntar pentru Situa

nr.3453/28.03.2013
- Referatul Serviciului Centrului de Zi de îngrijire a copiilor Nădlac

nr.61/19.03.2013, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub
nr.3537/02.04.2013

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.119/13.08.2010 privind modificarea și a
statului de func

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.121/25.09.2012 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

- adresa Instituţiei Prefectului nr.900/06.02.2013, înregistrată la primăria orașului
Nădlac sub nr.1573/21.02.2013

- prevederile art.107 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- prevederile Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările
ulterioare

- prevederile Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare

- prevederile OUG nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006
privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

- 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 organigrama şi statul de funcţii al aparatului de specialitate al
primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Nădlac, pentru
anul 2013, conform anexelor nr.1-7 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
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- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului resurse umane din cadrul primăriei
- compartimentului audit public intern din cadrul primăriei
- Serviciului Voluntar pentru Situa
- Serviciului Centrului de zi de îngrijire a copiilor Nădlac
- Clubului sportiv Victoria Nădlac
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul juridic și Contencios administrativ–

Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE
MAZUCH MARINELA LUMINI SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA
____________________________________________________________________

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

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

H O T Ă R Â R E A Nr.53
Din 08.04.2013

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac
pe anul 2013

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit  în şedinţa ordinară din data de
08.04.2013,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.3532/2013
- referatul compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei

nr.3665/2013
- cererile, referatele compartimentelor de specialitate, adresele diferitelor

instituţii referitor la fundamentarea bugetului pentru anul 2013
- proces verbal de afişare- dezafişare nr.2625/07.03.2013
- anun -zis de pe site-ul NT-TV și al primăriei Nădlac
- Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările

şi completările ulterioare
- prevederile Legii nr.5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013
- prevederile art.36(2), lit.b, (4), lit.a din Legea nr.215/2001 privind

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare

- Prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu
modificările şi completările ulterioare

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

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

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă veniturile şi repartizarea cheltuielilor proprii, veniturile şi
repartizarea cheltuielilor activităţilor extrabugetare, din subvenţii, venituri proprii şi taxe
speciale pentru anul 2013, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.2. Se aprobă lista de investiţii pentru anul 2013, conform anexei nr.2 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă numărul de salariaţi, permanenţi şi temporari, şi fondul
salariilor de bază pentru anul 2013, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.4. Programul de lucrări edilitar-gospodăreşti, reparaţii şi dotări pe anul 2013
finanţate din bugetul local, în sumă totală de 630.500 lei, se va aproba printr-o hotărâre
de consiliu ulterioară.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei
- compartimentului resurse umane din cadrul primăriei
- compartimentului achizi
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- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios
Admionistrativ – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE EAZĂ PENTRU
LEGALITATE

MAZUCH MARINELA LUMINI SECRETAR
ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA
____________________________________________________________________

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

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

H O T Ă R Â R E A Nr.54
din 08.04.2013

privind reprezentarea intereselor Orașului Nădlac în Dosar nr.969/59/2011
de către Cabinet Avocat Vodă Petru Rareș

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit  în şedinţa ordinară din data
de 08.04.2013,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.3533/2013
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.138/30.10.2012 privind

aprobarea achizi
și reprezentare

- Dosar Nr.969/59/2011 – obiect litigii Curtea de Conturi suspendare
executare act administrativ, pârât: Curtea de Conturi a României

- prevederile Ordonan nr.26/2012 privind unele măsuri
de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și
de modificare și completare a unor acte normative

- prevederile art.36(2), lit.b, (4), lit.a din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare

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

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

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Reprezentarea intereselor Orașului Nădlac, în calitate de
reclamant în Dosar nr.969/59/2011, având ca obiect: litigii Curtea de Conturi
suspendare executare act administrativ, dosar înregistrat la data de 29.06.2011
la Curtea de Apel Timișoara în proces cu pârât: Curtea de Conturi a României,
de către Cabinet Avocat Vodă Petru Rareș.

Art.2. Se ratifică demersurile Cabinetului Avocat Vodă Petru făcute in fata
Tribunalului Arad si a Curtii de Apel Timisoara in reprezentarea autoritatii publice
efectuate în Dosarul nr.969/59/2011.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- Cabinet Avocat Vodă Petru Rareș
- compartimentului achizi
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi
Contencios

PREŞEDINTE DE
LEGALITATE

MAZUCH MARINELA LUMINI SECRETAR
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