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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.119
Din 08.08.2013

privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local
Nădlac din data de 08.08.2013

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
08.08.2013,

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 extraordinare a Consiliului local
Nădlac din data de 08.08.2013, 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
PORUBSKI IOAN DUȘAN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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Anexa la
Hotărârea Consiliului local nr.119/08.08.2013

ORDINEA DE ZI

A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC DIN DATA DE
08.08.2013

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a
Consiliului local din data de 08.08.2013.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 30.07.2013.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, precum și a statului de
func

4.Diverse.

PREŞEDINTE DE
PORUBSKI IOAN DUȘAN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

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

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

HOTĂRÂREA Nr.120
Din 08.08.2013

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac
din data de 30.07.2013

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din
data de 08.08.2013,

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(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local
Nădlac din data de 30.07.2013, 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

PORUBSKI IOAN DUȘAN SECRETAR
ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA Anexa la HCL nr.120 din 08.08.2013
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

PROCESUL VERBAL
al desfăşurării şedinţei ordinare din data de 30.07.2013 a Consiliului local Nădlac

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 30.07.2013 a fost
convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.335/23.07.2013, 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, Șomrak Dușan- viceprimar, Faur Maria Carmen, Paliș Gligor,
Ambruș Lubomir Ivan, Kiszel Dușan. Lipsește d-l consilier Tocilă Bogdan Valentin, Porubski
Ioan Dușan, Paladie Răzvan Florin.

La şedinţă participă d-l secretar Gros Alexandru, d-na consilier juridic Ianecsko Alina,
d-l Roszkoș Ioan- șef Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență, d-l Aldea Ioan și d-na Ilieș
Ioana Dorina- compartiment administrarea patrimoniului local, d-l Iamriska Cristian-
reprezentant NT TV. D-l primar Vasile Ciceac lipsește motivat.

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

Deoarece președintele de ședință Porubski Ioan Dușan lipsește la lucrările ședinței de
astăzi, d-l secretar solicită să se facă propuneri pentru alegerea președintelui de ședință
pentru conducerea lucrărilor prezentei ședințe.

D-l Balint Ioan propune pe d-l Bodnărescu Vasile, iar d-l viceprimar face aceeași
propunere.

D-l secretar supune la vot această propunere, respectiv alegerea în funcția de
președinte de ședință pentru conducerea lucrărilor ședinței de astăzi a d-lui Bodnărescu
Vasile Constantin, voturile fiind pronunțate astfel: 11 voturi DA, 1 abținere: Bodnărescu
Vasile Constantin, fiind întrunită majoritatea necesară hotărârii- votul majorității consilierilor
prezenți- 8 voturi.

Preşedintele de şedinţă, d-l Bodnărescu Vasile Constantin, prezintă proiectul ordinei
de zi al şedinţei Consiliului Local de astăzi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului
local din data de 30.07.2013.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 12.07.2013.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficiențelor la
normele de apărare împotriva incendiilor constatate la nivelul orașului Nădlac.

4.Proiect de hotărâre  privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local Nădlac
nr.10/30.01.2013.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local Nădlac
nr.28/19.02.2013.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a grederului
Hercules, proprietatea Oraşului Nădlac către Asociația Producătorilor Agricoli- Țăranul
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Nădlăcan.
7.Proiect de hotărâre privind actualizarea prețului de vânzare a terenurilor din

intravilanul localității Nădlac, aferente construcțiilor proprietatea privată a persoanelor fizice
titulare a dreptului de preemțiune.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții care au acces la
locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în orașul Nădlac și a listei cuprinzând solicitanții de
locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, care nu au îndeplinit criteriile de
acces la locuință.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de reziliere a contractului
de închiriere nr. 13762/27.12.2012

10.Aviz de principiu referitor la propunerea de schimbare a denumirii străzii Stejarului
în Ivan Bujna.

11.Diverse.
D-l secretar propune introducerea ca și pct.2:

- Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a
Consiliului Local al orașului nădlac din data de 26.07.2013.

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 30.07.2013”, cu propunerea de
modificare, care este aprobat cu 12 voturi DA. D-l secretar face precizarea că votul necesar
pentru adoptarea proiectului  de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 7 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 26.07.2013.

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 26.07.2013”, fiind aprobat cu 12 voturi DA, votul necesar pentru adoptarea
proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 7 voturi ).

Se trece la pct.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței
extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 12.07.2013.

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 12.07.2013”, fiind aprobat cu 12 voturi DA, votul necesar pentru adoptarea
proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 7 voturi ).

Se trece la pct.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru remedierea
deficiențelor la normele de apărare împotriva incendiilor constatate la nivelul orașului Nădlac.

D-l Roszkoș Ioan face precizarea că aceste măsuri s-au propus ca urmare a
neregulilor constatate cu ocazia controalelor desfășurate de către ISU Arad la diferite
obiective, în ce privește bisericile este prevăzut faptul că ușile trebuie să fie prevăzute cu
deschidere spre exterior, precum și alte deficiențe care este necesar să fie remediate, în ce
privește situația bisericii romano-catolice de exemplu, aceasta corespunde din punct de
vedere al psi cel mai bine, fiind conform normativelor în vigoare în domeniu. În ce privește
instituția școlii, și aceasta s-a preocupat cu dotarea de stingătoare, panouri de incendiu,
furtunuri și alte echipamente necesare. De asemenea, mai aduce la cunoștința consiliului
faptul că ar fi necesar înființarea în localitate a serviciului de coșerit, deoarece sunt persoane
în vârstă care nu mai au posibilitatea curățirii coșurilor de fum, s-ar preveni în acest fel și
situațiile de producere a incendiilor, deoarece există situații de coșuri defecte. A fost anul
trecut un serviciu de coșerit din altă localitate să efectueze aceste servicii, însă locuitorii au
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fost foarte reticenți, nedorind să le permită accesul în locuință. Ar fi bine, ori înființarea unui
asemenea serviciu la societatea apoterm, care se află sub autoritatea consiliului, sau un alt
operator privat din localitate.

Nefiind alte discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 12 voturi DA, votul necesar
adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității consilierilor în funcție ( 8 voturi ).

Se trece la pct.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului
Local Nădlac nr.10/30.01.2013.

D-l secretar face precizarea că acest proiect de hotărâre s-a propus ca urmare a
sesizării privind nelegalitatea primite din partea Instituției Prefectului asupra hotărârii
nr.10/30.01.2013, aceasta invocă că terenurile categoria pășune nu se pot vinde, se va
proceda la modificarea categoriei de folosință prin adeverință, conform realității, care este
curți construcții-intravilan, fiind vorba de grădinile situate pe strada Primăverii, nr.22-24;
asemenea hotărâri se adoptă încă din anul 2007, iar până în prezent nu au existat probleme,
în sensul atacării acestora în contencios administrativ, instituția prefectului cunoaște situația
reală, și în ceea ce privește vânzarea terenurilor cu drept de preemțiune titularilor
îndreptățiți, de asemenea și faptul că se achită impozit pentru aceste terenuri; se va proceda
la schimbarea categoriei de folosință și se va reveni cu un alt proiect de hotărâre, care se va
supune spre dezbatere și aprobare.

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

Se trece la pct.6. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului
Local Nădlac nr.28/19.02.2013.

D-l secretar face precizarea că este vorba despre o lucrare de parcelare, situație
asemănătoare cu cazul Drienovski, fiind vorba de aplicarea prevederilor Legii nr.112/1995,
care în acest moment se află pe rolul instanței de judecată, se va aștepta soluția instanței,
deoarece este vorba despre o situație similară.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 12 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.7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a
grederului Hercules, proprietatea Oraşului Nădlac către Asociația Producătorilor Agricoli-
Țăranul Nădlăcan.

D-l viceprimar susține că a discutat personal cu reprezentantul asociației, d-l
Porubszki Gheorghe, în ce privește perioada contractuală, aceasta se propune pentru o
perioadă de 3 ani, au mai existat discuții în ce privește locul de parcare, dar există
seriozitate din partea contractantului, astfel că nu există o propunere în acest sens.

D-l Balint Ioan face precizarea că asociația nu utilizează acest greder în scop personal,
pentru a produce venituri, ci acesta este utilizat pentru întreținerea drumurilor agricole
situate în extravilan, motorina consumată până în prezent se ridică la o cantitate de 1000
litri, în ce privește locul de parcare acesta va fi probabil în incinta societății Zetor, deoarece
este cel mai la îndemână și este păzit, putând fi văzut la orice oră, nu oricine poate lucra la
acest utilaj, asociația se obligă să-l întrețină, dacă va fi necesar se va ajuta și la deszăpezire,
asociația va face acest lucru gratuit, decât să se plătească sume mari pentru aceste nevoi
ale comunității, ajutorul fiind unul moral.

Nefiind alte discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
președintele de ședință supune la vot:
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- propunerea ca perioada contractuală să fie de 3 ani, cu posibilitate de prelungire, fiind
pronunțate 12 voturi DA, unanimitate de voturi, votul necesar fiind 2/3 din numărul
consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi )
- proiectul de hotărâre, cu propunerea de modificare mai sus aprobată, 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 actualizarea prețului de vânzare a
terenurilor din intravilanul localității Nădlac, aferente construcțiilor proprietatea privată a
persoanelor fizice titulare a dreptului de preemțiune.

D-l secretar face precizarea că toți proprietari din zonele în cauză s-au comportat ca
buni proprietari, fiind de bună-credință, prețul a fost stabilit prin hotărârea consiliului din
anul 2007, prin prezenta hotărâre fiind propusă actualizarea acestuia conform ratei indicelui
de inflație, nu este corectă majorarea prețului față de cei care deja și-au rezolvat situația, ca
majorarea să fie mai mare decât indicele de inflație, deoarece nu ar fi echitabil.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 12 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.9. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții
care au acces la locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în orașul Nădlac și a listei
cuprinzând solicitanții de locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, care nu
au îndeplinit criteriile de acces la locuință.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 11 voturi DA, 1 abținere: Kovacs
Ștefan, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul
consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).

Se trece la pct.10. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de
reziliere a contractului de închiriere nr. 13762/27.12.2012.

D-l secretar face precizarea că titularul a achitat impozitul însă nu a achitat chiria,
conform celor stabilite, la început a plătit, după care nu a mai plătit nici o sumă, de
asemenea în spațiul respectiv nu a desfășurat nici un fel de activitate, s-au acumulat
penalități ca urmare a neplății la timp a chiriei, dacă se va acționa pe calea instanței, se
poate prelua clădirea în contul datoriilor, practic vom deveni proprietari pe o platformă
betonată, însă cazul este necesar să fie încheiat.

Nefiind alte discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 11 voturi DA, 1 abținere: Kovacs
Ștefan, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul
consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).

Se trece la pct.11. Aviz de principiu referitor la propunerea de schimbare a denumirii
străzii Stejarului în Ivan Bujna.

D-l viceprimar face precizarea că este în principiu de acord cu propunerea de
schimbare a denumirii străzii, însă în ce privește inserarea și a anilor 1881-1945, nu este în
regulă, deoarece locuitorii sunt nevoiți să completeze diferite documente, sunt situații când
aceștia nu rețin nici datele din actul de identitate, sau datele de naștere ale copiilor, dar să
mai rețină și datele de pe denumirea străzii.

D-l Lupșa Eugen face completarea că de regulă anii se trec între paranteze.
D-l secretar face precizarea că procedura nu prevede acordul de principiu, se trimite

un memoriu la comisia județeană, însă pentru a nu ajunge în situația de a pune consiliul în
fața faptului împlinit, ca documentația să fie avizată deja de către această instituție, s-a
propus să existe un acord de principiu în acest sens. Persoanele care locuiesc pe strada
respectivă va fi necesar ca în caz de schimbare a denumirii străzii, să-și schimbe actele de
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identitate, precum și celelalte documente: permis de conducere, certificat de înregistrare,
extras CF, dacă e cazul, presupunând anumite costuri, consiliul fiind nevoit să prevadă în
bugetul local, contravaloarea costului actului de identitate, în ce privește propunerea de a
exista o consultare a locuitorilor străzii respective referitor la schimbarea denumirii străzii,
legea nu prevede obligativitatea existenței acesteia.

D-l Lupșa Eugen face precizarea că din câte cunoaște o singură persoană de pe
strada în cauză nu ar fi de acord cu propunerea de schimbare a denumirii străzii, dacă
majoritatea este de acord nu este nici o problemă, în altă localitate nu se ține cont de
părerea locuitorilor, se ia decizia, care se aduce la cunoștința acestora.

D-na Mazuch Marinela este de părere că solicitarea părerii locuitorilor de pe strada în
cauză ține de bunul simț, ar fi cel mai corect față de aceștia, ar fi necesar să existe la
propunerea de schimbare a denumirii dovada că aceștia sunt de acord cu propunerea de
schimbare a denumirii străzii.

D-l viceprimar întreabă cum s-a procedat anterior când s-au efectuat propuneri de
schimbare a denumirii străzii.

D-l secretar susține că nu s-a solicitat acordul celor care locuiau pe strada în cauză,
locuitorii fiind nevoiți să schimbe actele de identitate pe parcurs, oricum pe diferite
documente nu se mai trece adresa, ci CNP, chiar pentru aceste considerente, pentru a nu fi
nevoiți să-și modifice documentele.

D-na Mazuch Marinela este de părere că ar fi corect consultarea celor care locuiesc pe
strada respectivă.

Nefiind alte discuții, președintele de ședință supune la vot propunerea de schimbare a
denumirii străzii, cu propunerea de a se mai discuta cu inițiatorul în ce privește inserarea
anilor, propunerea fiind aprobată cu 10 voturi DA, 1 abținere: Kovacs Ștefan, 1 vot NU:
Balint Ioan, pentru întrunirea cvorumului fiind necesar să existe votul a 2/3 din numărul
consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).

Se trece la pct.12. Diverse.
D-na Faur Maria susține că a fost mandatată de către d-l primar să anunțe consilierii

să participe la evenimentul care va avea loc vineri, 02.08.2013, orele 20,00, în parcul
central, eveniment organizat de către Consiliul Județean Arad, menifestul fiind cultura
pământului, toți sunt invitați la acest eveniment, la care se va desfășura un program artistic
și cultural.

D-l Balint Ioan susține că d-l Nagy Gyuriș Krokoș Pavel se comportă ca și cum ar fi
primarul Nădlacului, își permite mai mult decât ar fi cazul, în discuție este drumul care este
nepracticabil, lângă cimitir, este instalat un indicator de acces interzis lângă cimitirul
evanghelic, însă drumul pe care ar trebui să se circule este impracticabil, porțiunea în cauză
este necurățată, pomii nu sunt toaletați.

D-l viceprimar susține că este vorba despre drumul de acces pre cimitirele romano-
catolic, penticostal, evanghelic, pentru combine pentru agricultori este necesar ca drumul să
fie prevăzut de cel puțin 6 metri lățime, fiind necesar ca porțiunea în cauză să fie curățată
pentru a se putea trece pe acolo.

D-l Lupșa Eugen face precizarea că dacă există amplasat un indicator, acesta a fost
instalat de primărie.

D-l viceprimar susține că porținea în cauză va fi închisă circulației, atunci când va
exista varianta de a trece pe altundeva, momentan există pomi care este necesar să fie
scoși, materiale, este o problemă care este necesar să fie rezolvată.

D-l Balint Ioan este de părere că până ce nu s-a oferit o altă variantă de cale de
acces, nu este normal ca porțiunea în cauză să fie interzisă accesului.

D-l Lupșa Eugen pune întrebarea ce ne împiedică să facem acel drum de acces, dacă
există amplasat indicatorul de trece interzisă, este necesar să existe la dispoziție varianta pe
care să se poată trece.
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D-l Balint Ioan face precizarea că biserica romano-catolică a curățat porțiunea, drumul
de exploatare este mutat la o distanță de 5 metri, situația este necesar să fie rezolvată,
deoarece este mizerie.

D-na Faur Maria ridică problema cabinetului veterinar, unde există contract de
închiriere în derulare, și nici până în prezent chiriașul nu a început să-și desfășoare
activitatea în noua locație.

D-na Ilieș Ioana Dorina susține că chiriașul a achitat chiria și ultima oară când a
purtat o discuție cu acesta, a susținut că se va muta în cabinet la sfârșitul lunii.

D-l Bodnărescu Vasile susține invitarea la următoarea ședință a chiriașului- dr. Ioja
Nicolae pentru a se vedea care este situația.

D-l Kszenics Pavel susține necesitatea prezentării situației sumelor aprobate pentru
lucrarea de reabilitare a parcului central.

D-l Bodnărescu Vasile susține referitor la lucrarea de reabilitare a ștrandului orașului,
să fie formată o comisie dintre consilieri care să se ocupe de acest obiectiv, să analizeze ce
lucrări se pot efectua cu sumele care s-au aprobat în acest an din bugetul local.

D-l Kszenics Pavel prezintă problema de la fosta fabrică de cânepă, unde s-a instalat o
societate din localitate, care produce peleți din paie, sunt stive imense de baloți de paie pe
acest teren, care în situația în care nu sunt supravegheate, la căldură mare, sau chibrit sau
țigară aruncată la întâmplare, pot produce incendiu de dezastru foarte mare, să se verifice
dacă acesta are toate avizele necesare din punct de vedere al incendiilor.

D-l Balint Ioan face precizarea că la o distanță de 100 metri de aceasta se află situată
și o sondă de gaz.

D-l secretar susține că va merge să verifice această situație d-l Roszkoș Ioan și va
efectua constatările necesare.

D-l Lupșa Eugen susține referitor la ștrand sumele sunt alocate în buget, este necesar
doar funcție de proiectul existent să se vadă ce se poate face în acest an, care ar fi
prioritățile, deoarece această lucrare nu se poate face decât pe anumite părți, nu lucrarea
toată în ansamblu, neexistând sumele pentru întreg proiectul alocate în buget.

D-l Paliș Gligor este de părere că ștrandul nu este unul neperformant, nu produce
venituri, acum dorim să-l amenajăm, iar atunci când va fi probabil reabilitat 80 % il vom
concesiona sau închiria, sun atâtea persoane beneficiare de ajutor social, măcar să cosească
acolo iarba.

D-l viceprimar susține că investitorul care s-a interesat de ștrand probabil că renunță
la acesta, deoarece și investiția-bar pe care a avut-o în localitate a închis-o deja, pune
întrebarea totodată cine ar dori să facă parte din comisia pentru analiza situației ștrandului,
anterior la aceasta prezentându-se d-l Lupșa Eugen, d-l Kszenics Pavel, d-l Bodnărescu
Vasile, d-l primar.

D-na Faur Maria susține referitor la reabilitarea parcului central, de asemenea să se
efectueze o analiză, funcție de proiect și sumele alocate, care nu acoperă tot proiectul, să se
vadă ce se poate face în acest an.

D-na Mazuch Marinela este de părere că pot să existe mai multe variante: proiect
nemodificat și lucrarea să fie efectuată parțial, proiect întreg fără mobilier și corpuri de
iluminat, proiect parțial funcție de sumele existe în buget, proiect readaptat, trebuie luată o
decizie, respectiv ce anume se dorește.

D-l Paliș Gligor este de părere că ar trebui văzut și un alt proiect, nu doar unul singur.
D-na Faur Maria este de părere că consilierii care doresc ar trebui să vină cu

propuneri în ce privește programul care se va desfășura cu ocazia Zilelor orașului Nădlac.
D-l Bodnărescu Vasile susține că ora ședințelor extraordinare ar trebui modificată.
D-l Paliș Gligor este de părere că la ședințele extraordinare să fie trecut un singur

punct, deoarece consilierii au anumite probleme care necesită rezolvare de dimineață, având
în vedere faptul că de regulă acestea sunt convocate pentru orele 8,oo.
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D-l Bodnărescu Vasile aduce aminte de propunerea de convocare a comisiei locale de
ordine publică pe care a solicitat-o și la ședințele anterioare.

Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, nefiind alte
discuții, d-l Bodnărescu Vasile Constantin- preşedinte de şedinţă declară închise lucrările
şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 30.07.2013.

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

Președinte de ședință Secretar
Bodnărescu Vasile Constantin Alexandru Gros
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ROMÂNIA
_____________________________________________________________________

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

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

HOTĂRÂREA Nr.121
Din 08.08.2013

privind aprobarea organigramei, precum și a statului de funcţii din cadrul UAT
Nădlac, în conformitate cu prevederile OUG nr.77/26.06.2013

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedin a extraordinară din
data de 08.08.2013,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.8210/16.07.2013
- Referatul compartimentului resurse umane din cadrul primăriei

nr.8537/25.07.2013
- Adresa Serviciului Centrului de Zi de îngrijire a Copiilor din Orașul Nădlac

nr.137/07.08.2013, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub
nr.8960/07.08.2013

- Adresa primăriei orașului Nădlac de solicitare a avizului Agen
Na nr.8209/16.07.2013

- Adresa Agen nr.27334/30.07.2013,
înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.8834/05.08.2013

- Adresa Institu .02.2013 cu privire
la stabilierea numărului maxim de posturi corespunzător UAT Nădlac,
înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.1573/11.02.2013

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.57/30.04.2013 aprobarea modificării
și completării organigramei consiliului, a aparatului de specialitate al
primarului, precum şi a statului de funcţii pentru anul 2013

- Prevederile art.4 din Ordonan de urgen 26.06.2013 pentru
stabilirea unor măsuri privind asigurarea func
publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la
institu
coordonarea Guvernului ori a ministerelor

- 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, precum și statul de funcţii din cadrul UAT
Nădlac, în conformitate cu prevederile OUG nr.77/26.06.2013, conform anexelor
nr.1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.2. Prezenta hotărâre modifică și completează anexele contrare prezentei
adoptate anterior.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului resurse umane din cadrul primăriei
- Agen
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul juridic și Contencios

administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios .

PREŞEDINTE DE
PORUBSKI IOAN DUȘAN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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