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.1
Din 15.01.2013
privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local
Nădlac din data de 15.01.2013

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
15.01.2013,
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 15.01.2013, 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
LUPȘA EUGEN

JURIDIC

SECRETAR
ALEXANDRU GROS

16.01.2013
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Anexa la
Hotărârea Consiliului local nr.1/15.01.2013

ORDINEA DE ZI
A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC DIN DATA DE
15.01.2013

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului
local din data de 15.01.2013.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 18.12.2012.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 27.12.2012.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 31.12.2012.
5.Proiect de hotărâre privind revocarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Nădlac
nr.184/31.12.2012 privind modificarea și completarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local
Nădlac nr.180/27.12.2012 privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, a impozitelor și
taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, precum și a amenzilor aplicabile începând cu
anul fiscal 2013.
6.Diverse.

Preşedinte de şedinţă
Lupșa Eugen

JURIDIC

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar
Gros Alexandru

2013
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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.2
Din 15.01.2013
privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac
din data de 18.12.2012

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din
data de 15.01.2013,
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 18.12.2012, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și
Contencios Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii
Actelor şi Contencios
PREŞEDINTE DE
LUPȘA EUGEN

JURIDIC

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETAR
ALEXANDRU GROS

16.01.2013
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

Anexa la HCL nr.2 din 15.01.2013

PROCESUL VERBAL
al desfăşurării şedinţei ordinare din data de 18.12.2012 a Consiliului local Nădlac
Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 18.12.2012 a fost
convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.1161/11.12.2012, prin convocator
şi înmânarea invitaţiilor.
La lucrările şedinţei participă următorii consilieri: Bodnărescu Vasile Constantin, Balint
Ioan Iaroslav, Harazin Andrei, Kszenics Pavel, Lupșa Eugen, Mazuch Marinela Luminița
Felicia, Paliș Gligor, Faur Maria Carmen, Paladie Răzvan Florin, Ambruș Lubomir Ivan, Kiszel
Dușan, Tocilă Bogdan Valentin, Porubski Ioan Dușan, Kovacs Ștefan Andrei, Șomrak Dușanviceprimar.
La şedinţă participă d-l secretar Gros Alexandru, d-na consilier juridic Ianecsko Alina,
d-l Cralic Ioan- compartiment contabilitate-casierie din cadrul primăriei, d-na Ilieș Ioana
Dorina și d-l Aldea Ioan- compartiment administrarea patrimoniului local, d-l Roszkoș Ioanșef SVSU Nădlac, d-l Iamrișka Cristian- reprezentant NT TV. D-l primar Vasile Ciceac lipsește.
D-l secretar constată că la ședință sunt prezenți toți consilierii, astfel declarând
şedinţa legal constituită.
Preşedintele de şedinţă, d-na Faur Maria, prezintă proiectul ordinei de zi al şedinţei
Consiliului Local de astăzi:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului
local din data de 18.12.2012.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 13.12.2012.
3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Local al orașului Nădlac
pe anul 2012.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării tarifului referitor la activitatea de
colectat, transportat, depozitat deșeuri menajere.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale aplicabile în anul fiscal 2013.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, a impozitelor și
taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, precum și a amenzilor aplicabile începând cu
anul fiscal 2013.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 1208 mp,
parcela nr. cad.302293, evidențiată în CF nr.302293 Nădlac, teren situat în orașul Nădlac,
județul Arad, d-lui Cătană Cosmin- Valentin, domiciliat în orașul Nădlac, str. Dr. M. Luther,
nr.53, jud. Arad.
8.Proiect de hotărârea privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 360 mp,
parcela nr.cad. 1172, evidențiată în CF nr.8828 Nădlac, teren situat în orașul Nădlac, str. M.
Eminescu, nr.144 c, jud. Arad, d-nei Moise Luciana și d-lui Moise Ioan.
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii dreptului de folosință gratuită
asupra terenului atribuit, în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local Nădlac
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nr.216/29.11.2011, d-lui Antal Raul- Constantin, domiciliat în orașul Nădlac, str. G. Enescu,
nr.110, jud. Arad.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii terenului în suprafață de 2920 mp,
evidențiată în CF nr.9242 Nădlac, proprietarului construcțiilor.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea comasării loturilor imobilelor situate în
oraşul Nădlac, parcelele evidențiate în CF nr.300129 Nădlac și CF nr.300128 Nădlac
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a parcelei
nr.cad.304532, evidențiată în CF nr.304532 Nădlac, nr.cad.304531, evidențiată în CF
nr.304531 Nădlac și a parcelei nr.cad.304530, evidențiată în CF nr.304530 Nădlac.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficienţelor la
normele de apărare împotriva incendiilor constatate la nivelul unităţii administrativ teritoriale
a oraşului Nădlac, în perioada semestrului II al anului 2012, şi pentru optimizarea capacităţii
de apărare împotriva incendiilor
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a parcelei nr.
cad.304758, evidențiată în CF nr.304758 Nădlac, proprietatea privată a oraşului Nădlac.
15.Proiect de hotărâre privind împuternicirea persoanelor care vor reprezenta Consiliul
local Nădlac în adunările generale, ordinare, extraordinare ale asociaţilor, precum şi în
relaţiile cu terţii, a S.C. Petrom Nădlac S.R.L., precum și acordarea unui mandat special către
reprezentanții Consiliului Local Nădlac în Adunarea generală a asociaților S.C. PETROM
NĂDLAC S.R.L.
16.Prezentarea referatului d-lui consilier Tocilă Bogdan Valentin, înregistrat la primăria
orașului Nădlac sub nr.12856/03.12.2012.
17.Diverse.
D-l Lupșa Eugen susține că din partea comisiei economice nu se acordă aviz pentru
proiectul de hotărâre aflat pe punctul 4 aflat pe ordinea de zi, d-l secretar susține că în
această situație conform Regulamentului de organizare și funcționare a consiliului, acest
proiect se scoate de pe ordinea de zi.
D-l viceprimar susține, având în vedere faptul că d-l primar lipsește la ședință, acesta
l-a delegat să propună retragerea de pe ordinea de zi a pct.6 referitor la aprobarea
impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2013, deoarece nu a fost publicată încă
hotărârea guvernului în domeniul de reglementare.
Deoarece nu 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 18.12.2012”, cu propunerile de modificare a
acesteia, care este aprobat cu 14 voturi DA, 1 abținere: Mazuch Marinela. Se face precizarea
că votul necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor
prezenţi ( 8 voturi ).
Preşedintele de şedinţă întreabă consilierii dacă sunt obiecţiuni referitoare la
procesul verbal încheiat în şedinţa Consiliului Local din data de 13.12.2012, pus la
dispoziţia consilierilor, odată cu invitaţia pentru şedinţă.
Deoarece nu sunt obiecţiuni sau completări, se supune la vot „proiectul de hotărâre
privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din
data de 13.12.2012”, fiind aprobat cu 14 voturi DA, 1 abținere: Mazuch Marinela, votul
necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 8
voturi ).
Se trece la pct.3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli al Consiliului Local al orașului Nădlac pentru anul 2012.
Se solicită avizul comisiilor de specialitate, din partea acestora fiind acordat aviz
favorabil.
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Nefiind discuții, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 14 voturi DA,
votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității consilierilor aflați în
funcție ( 8 voturi ).
Se trece la pct.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale aplicabile în
anul fiscal 2013.
Se solicită avizul comisiilor de specialitate, din partea acestora fiind acordat aviz
favorabil.
D-l secretar face precizarea că în ce privește taxa specială de salubrizare, având în
vedere faptul că tariful de salubrizare nu a fost aprobat, anexa la proiectul de hotărâre nu va
fi supusă aprobării consiliului.
Nefiind discuții, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 14 voturi DA,
1 abținere: Mazuch Marinela, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul
majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ).
Se trece la pct.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață
de 1208 mp, parcela nr. cad.302293, evidențiată în CF nr.302293 Nădlac, teren situat în
orașul Nădlac, județul Arad, d-lui Cătană Cosmin- Valentin, domiciliat în orașul Nădlac, str.
Dr. M. Luther, nr.53, jud. Arad.
Se solicită avizul comisiilor de specialitate, din partea acestora fiind acordat aviz
favorabil.
Nefiind discuții, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 14 voturi DA,
1 abținere: Mazuch Marinela, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3
din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).
Se trece la pct.6. Proiect de hotărârea privind aprobarea vânzării terenului în
suprafață de 360 mp, parcela nr.cad. 1172, evidențiată în CF nr.8828 Nădlac, teren situat în
orașul Nădlac, str. M. Eminescu, nr.144 c, jud. Arad, d-nei Moise Luciana și d-lui Moise Ioan.
Se solicită avizul comisiilor de specialitate, din partea acestora fiind acordat aviz
favorabil.
Nefiind discuții, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 14 voturi DA,
1 abținere: Mazuch Marinela, 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 retragerii dreptului de
folosință gratuită asupra terenului atribuit, în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local
Nădlac nr.216/29.11.2011, d-lui Antal Raul- Constantin, domiciliat în orașul Nădlac, str. G.
Enescu, nr.110, jud. Arad.
Se solicită avizul comisiilor de specialitate, din partea acestora fiind acordat aviz
favorabil.
Nefiind discuții, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 14 voturi DA,
1 abținere: Mazuch Marinela, 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 închirierii terenului în
suprafață de 2920 mp, evidențiată în CF nr.9242 Nădlac, proprietarului construcțiilor.
Se solicită avizul comisiilor de specialitate, din partea acestora fiind acordat aviz
favorabil.
D-l secretar face precizarea că nivelul chiriei este cel stabilit conform nivelului chiriilor
din zonă, reprezentând doar chiria pentru terenul aferent construcțiilor, suprafața ocupată
de construcții urmând să fie stabilită prin măsurători de către arhitectul-șef sau o societate
specializată, deoarece proprietarul construcțiilor nu are efectuate măsurători pentru
suprafața ocupată de construcții, care este suprafața terenului utilizată efectiv, în situația în
care nivelul chiriei ar fi stabilit pentru toată suprafața parcelei, și nu cea ocupată de
construcții, ar fi inechitabil, deoarece la ceilalți comercianți s-a stabilit astfel, nivelul chiriei
fiind mult mai ridicat în această situație, decât cel care a fost până în prezent, ceea ce nu ar
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fi corect; este vorba de o suprafață de aproximativ 120 mp, chiria care se propune este de 1
Euro/mp/lună, la fel ca celelalte chirii din zona Vamă
- societatea Business Limited SRL a achitat o parte din datoriile fostului proprietar al
construcțiilor aferente contractului de închiriere având ca obiect terenul în suprafață de 2920
mp, 100.000 lei există restanțe la bugetul local reprezentând chiria, mai există de plată
aproximativ 100.000 lei reprezentând dobânzi și penalități, se propune ca în termen de 6 luni
societatea care a cumpărat construcțiile să achite chiria datorată de către fostul proprietar,
sigur este faptul că suma datorată la bugetul local depășește cu mult valoarea terenului,
aceasta fiind de accord cu această propunere.
D-l Lupșa Eugen este de părere că în situația în care societatea va achita datoriile
restante la bugetul local reprezentând chiria într-un anumit termen, ar trebui scutită de
dobânzi și penalități.
D-l Somrak Dusan susține că s-a discutat referitor la această posibilitate și în comisia
de urbanism.
D-l secretar face precizarea că aceste prevederi sunt stabilite în art.3 al proiectului de
hotărâre, urmând ca în situația în care reprezentanții societății nu vor fi de acord cu această
prevedere, să fie rediscutate în luna ianuarie 2013.
Nefiind alte discuții, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 14 voturi
DA, 1 abținere: Mazuch Marinela, 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 comasării loturilor imobilelor
situate în oraşul Nădlac, parcelele evidențiate în CF nr.300129 Nădlac și CF nr.300128
Nădlac.
D-na Faur Maria pune întrebarea care este motivația comasării celor două loturi.
D-l secretar îi răspunde că la data la care s-a efectuat întabularea terenului în CF
inițială era necesar să se țină cont de construcțiile proprietatea d-lui Borosovic Ioan care
le-a cumpărat de la societatea Consifar, pentru identificarea distinctă a suprafeței ocupate
de construcții, lucrarea topografică nefiind elaborată corect, astfel că se propune comasarea
loturilor, urmând ca parcela rezultată să fie reparcelată conform situației reale din teren,
fiind identificată disctinct parcela ocupată de construcții, nefiind însă modificată suprafața
aferentă contractelor de închiriere din zonă.
Nefiind alte discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 14 voturi DA, 1 abținere: Mazuch
Marinela, 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 vânzării prin licitație publică
a parcelei nr.cad.304532, evidențiată în CF nr.304532 Nădlac, nr.cad.304531, evidențiată în
CF nr.304531 Nădlac și a parcelei nr.cad.304530, evidențiată în CF nr.304530 Nădlac.
Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 14 voturi DA, 1 abținere: Mazuch
Marinela, 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 măsurilor pentru
remedierea deficienţelor la normele de apărare împotriva incendiilor constatate la nivelul
unităţii administrativ teritoriale a oraşului Nădlac, în perioada semestrului II al anului 2012,
şi pentru optimizarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor.
D-l Lupșa Eugen ca o sugestie, propune ca toate propunerile de măsuri care este
necesar să fie adoptate pentru optimizarea capacității de apărare împotriva incendiilor să fie
luate în calcul și la data aprobării bugetului, deoarece d-l Roszkoș Ioan depune referatul de
aprobare a măsurilor, însă acestea nu sunt duse la capăt de către persoanele vizate a le
pune în aplicare, compartimentele, respectiv instituțiile vizate să depună referat pentru
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solicitarea sumelor necesare pentru implementarea măsurilor stabilite, de exemplu Casa de
Cultură sau Liceul Teoretic nu au depus niciodată referat referitor la sumele necesare pentru
remedierea deficiențelor la normele de apărare împotriva incendiilor.
D-na Faur Maria este de părere ca la data la care se va depune cererea pe buget să
fie anexată și o ofertă de preț.
D-l Lupșa Eugen precizează că în acest fel se va vedea suma care este necesară
pentru remedierea deficiențelor, iar funcție de posibilitățile bugetului, vor fi onorate cele care
sunt prioritare.
D-l Bodnărescu Vasile pune întrebarea dacă la instituțiile vizate există persoane sau
încheiat contract cu o societate specializată în domeniul incendiilor, cine răspunde la aceste
instituții, de exemplu școala, dacă există stabilite anumite norme și responsabilități.
D-l Roszkoș Ioan susține că la școală există desemnată persoană pentru problemele
de apărare împotriva incendiilor, este întocmit planul de intervenții în caz de incendii,
responsabil în acest sens este d-l Borlea Ioan, i s-a comunicat faptul că pentru remedierea
deficiențelor este necesar să depună referat la primărie cu propunerea de alocare a sumelor
necesare, precum și sumele necesare pentru completarea dotărilor, achiziționare de
stingătoare, la fel există plan de intervenție și la grădinițe, școală, stingătoare există la toate
localurile școlare, problema identificării căii de acces în caz de incendii nu este chiar una
foarte costisitoare.
D-l Bodnărescu Vasile susține că o problemă la grădiniță sunt dulapurile care sunt
amplasate pe hol, deși nu pune nimeni întrebarea dacă această instituție are posibilitatea
sau nu să le mute de acolo, conform ISU mobilierul nu este permis să fie amplasat pe căile
de evacuare- face precizarea d-l Roszkoș Ioan.
Nefiind alte discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 14 voturi DA, 1 abținere: Mazuch
Marinela, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității consilierilor
aflați în funcție ( 8 voturi ).
Se trece la pct.12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică
a parcelei nr. cad.304758, evidențiată în CF nr.304758 Nădlac, proprietatea privată a
oraşului Nădlac.
D-l Tocilă Bogdan pune întrebarea care este poziția concretă a parcelei care se
propune spre vânzare.
D-l secretar face precizarea că este vorba despre parcela care se află mai sus de
terenul care s-a concesionat pentru sondă către societatea Amromco Energy SRL.
Nefiind alte discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 14 voturi DA, 1 abținere: Mazuch
Marinela, 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 împuternicirea persoanelor care vor
reprezenta Consiliul local Nădlac în adunările generale, ordinare, extraordinare ale
asociaţilor, precum şi în relaţiile cu terţii, a S.C. Petrom Nădlac S.R.L., precum și acordarea
unui mandat special către reprezentanții Consiliului Local Nădlac în Adunarea generală a
asociaților S.C. PETROM NĂDLAC S.R.L.
D-l Bodnărescu Vasile susține că a mai făcut parte din Aga la această societate, s-a
semnat ceva documentație, societatea a rămas fără obiect, nu are patrimoniu, nici un profit,
este o societate care nu funcționează, având în vedere faptul că s-a modificat componența
consiliului ca urmare a alegerilor locale, este de părere să fie desemnate alte persoane prin
hotărâre, fiind necesar să fie stabilit și numărul persoanelor care vor face parte din această
comisie.
D-l Kszenics Pavel este de părere că ar trebui să fie desemnată o persoană de la
fiecare partid politic.
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D-l secretar susține că în primul rând este necesar să fie stabilită structura acestei
comisii.
D-l Lupșa Eugen propune ca această comisie să fie stabilită din 3 consilieri, propunere
care este supusă la vot, voturile fiind pronunțate astfel: 6 voturi DA: Faur Maria, Lupșa
Eugen, Kiszel Dușan, Kovacs Ștefan, Paliș Gligor, Paladie Răzvan, 4 abținere: Șomrak Dușan,
Ambruș Lubomir, Harazin Andrei, Mazuch Marinela, 5 voturi NU: Bodnărescu Vasile
Constantin, Balint Ioan Iaroslav, Kszenics Pavel, Tocilă Bogdan Valentin, Porubski Ioan
Dușan, nefiind întrunită majoritatea necesară, fiind necesar votul majorității consilierilor aflați
în funcție.
Se supune la vot propunerea d-lui Kszenics Pavel, respectiv componența comisiei
dintr-un număr de 4 membri, voturile fiind pronunțate astfel: 8 voturi DA: Bodnărescu Vasile
Constantin, Balint Ioan Iaroslav, Harazin Andrei, Kszenics Pavel, Ambruș Lubomir Ivan,
Tocilă Bogdan Valentin, Porubski Ioan Dușan, Șomrak Dușan, 7 abținere: Paliș Gligor,
Kovacs Ștefan, Mazuch Marinela, Kiszel Dușan, Lupșa Eugen, Faur Maria, Paladie Răzvan.
Președintele de ședință solicită formularea de propuneri pentru componența acestei
comisii.
D-l Paladie Răzvan propune pe d-l Bodnărescu Vasile- USL.
D-l Paliș Gligor propune pe d-l Lupșa Eugen- MCL.
D-l Kszenics Pavel propune pe d-l Tocilă Bogdan- PP-DD.
D-l Ambruș Lubomir propune pe d-l Somrak Dusan- UDSCR.
Nefiind alte propuneri, fiecare propunere este supusă pe rând la vot, voturile fiind
pronunțate astfel:
Tocilă Bogdan Valentin- 13 voturi DA, 2 abținere: Tocilă Bogdan Valentin,
Mazuch Marinela
Lupșa Eugen- 13 voturi DA, 2 abținere: Lupșa Eugen, Mazuch Marinela
Bodnărescu Vasile Constantin- 13 voturi DA, 2 abținere: Bodnărescu Vasile
Constantin, Mazuch Marinela
Somrak Dusan- 13 voturi DA, 2 abținere: Somrak Dusan, Mazuch Marinela
D-l secretar face precizarea că membri aleși va fi necesar să semneze contractul de
reprezentare aprobat prin Hotărârea nr.28/24.02.2009, conform prevederilor art.4 din
proiectul de hotărâre.
Nefiind alte discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre, cu propunerile mai sus aprobate este supus la vot, fiind pronunțate 14
voturi DA, 1 abținere: Mazuch Marinela, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre este
votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).
Se trece la pct.14. Prezentarea referatului d-lui consilier Tocilă Bogdan Valentin,
înregistrat la primăria orașului Nădlac sub nr.12856/03.12.2012.
D-l Tocilă Bogdan prezintă următoarele:
- deoarece orașul Nădlac dispune de o zonă industrială nedezvoltată, în situația în care la
primărie se vor prezenta investitori interesați de anumite parcele pentru a investi în orașul
Nădlac, ar fi bine să ne prezentăm cu o mapă prezentabilă care să cuprindă structura
orașului, locurile de muncă, nivelul de șomaj, istoria, cultura orașului.
D-l Paladie Răzvan pune întrebarea cine ar trebui să elaboreze acea mapă.
D-l Tocilă Bogdan mai precizează că în acea mapă ar trebui să existe o prezentare
generală a zonei, CF, alte obiective, de exemplu a fost un investitor la primărie care are
intenția de a construe o fabrică de lapte, o investiție mare, iar noi ne prezentăm cu o
documentație de 2 rânduri scrise.
D-na Faur Maria pune întrebarea ce ar trebui să conțină în mod concret acea mapă:
poze, CF, plan urbanistic.
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D-l Bodnărescu Vasile susține inițiativa d-lui consilier, fiind de părere că ar fi bine să
fie elaborat un dosar de prezentare a orașului, o mapă care să conțină un preambul,
conținut, această problemă ar trebui luată în mod serios.
D-l Somrak Dusan este de părere că informațiile conținute în acest dosar ar trebui să
fie reale, degeaba se vor insera informații incorecte, situația să fie prezentată clar și conform
cu realitatea, este neapărat necesar să atragem fonduri pentru realizarea parcului industrial,
cu cale de acces, drum, curent electric, acestea trebuie realizate dacă dorim investitori, dacă
trebuie să participăm și să ne implicăm mai mult în acest sens.
D-l Kszenics Pavel este de părere că această mapă ar trebui să cuprindă o prezentare
generală și cu structura populației, pe meserii și ocupații.
D-l Kszenics Pavel susține că un model de mapă va aduce la ședința viitoare, acum nu
a venit pregătit în acest sens.
D-l Somrak Dusan susține că UDSCR a dorit să elaboreze o monografie a orașului,
această lucrare însă presupunând o muncă mai laborioasă care se poate întinde pe câțiva
ani.
D-na Mazuch Marinela susține că există elaborată o asemenea mapă care conține
date monografice, activități, o mapă succintă care conține informațiile vizate.
D-l Lupșa Eugen este de părere că ar trebui elaborată o scurtă mapă de prezentare a
orașului, informații care să fie valabile la orice investitor în care să fie prezentat potențialul
zonei, suprafața disponibilă, potențialul cuprinzând locurile de muncă, date statistice,
numărul șomerilor, numărul celor care lucrează, situația populației și la localitățile învecinate,
date care să fie prezentate în mapă și să fie valabile la orice investitor, o prezentare a
orașului pe scurt, iar partea a doua să cuprindă lotul de care investitorul este interesat, iar în
plus facilitățile din contractul de vânzare- cumpărare.
Se trece la pct.15. Diverse.
D-l Kszenics Pavel susține că la o ședință anterioară s-a discutat despre anumite
indicatoare rutiere și semafoare care urmau să fie instalate la școală și hotel, dacă a venit
aprobarea de la Timișoara.
D-l Somrak Dusan susține că a fost la primărie o echipă din partea Drumurilor
Naționale, au fost prezenți și reprezentanți ai Poliției Rutiere, propunerea este de instalare a
două treceri de pietoni, indicatoarele rutiere urmând a fi introduse pe bugetul anului 2013,
CNADR nu dispune de fonduri în ce privește semafoarele și acestea ar trebui achiziționate
din bugetul local, însă lucrarea este avizată favorabil de către această instituție; s-a făcut o
adresă către Ministerul Transporturilor pentru aprobarea instalării semafoarelor la intersecția
de lângă fostul Royal și hotel, însă până acum în scris nu s-a primit nici un răspuns, în
situația în care răspunsul primit va fi unul nefavorabil, se va depune adresă la Consiliul
Județean.
D-l secretar susține că indicatoarele sunt în administrarea Drumurilor Naționale,
parțial s-ar putea ca finanțarea să fie efectuată din bugetul lor și al nostru.
D-l Lupșa Eugen motivează faptul că din partea comisiei economice s-a acordat aviz
nefavorabil în ce privește tariful de salubritate, deoarece există datorii în ce privește
încasarea taxei de salubritate, aproximativ 100.000 lei, suma de 27.000 lei fiind din anii
anteriori, cetățenii plătesc când doresc bineînțeles cu suportarea consecințelor legale, pe
taxa specială de salubritate compartimentul impozite și taxe neputând să facă poprirea, fiind
dificil de urmărit această taxă la bugetul local; s-au purtat discuții și cu operatorul pentru ca
încasarea să se efectueze de către operator, probabil că noul operator pentru serviciul de
salubrizare va intra în anul 2013, însă în situația în care până la sosirea noului operator,
încasarea se va efectua în continuare de către compartimentul impozite și taxe din cadrul
primăriei, propune ca modalitatea de control și încasarea să fie mai bună, cine nu va plăti
taxa, să nu i se ridice deșeurile, ideal ar fi ca fiecare să plătească cât gunoi produce; o
modalitate eficientă este colectarea deșeurilor cu saci inscripționați, iar cetățenii ar plăti taxa
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la data achiziționării sacilor, fiecare punând în sacul respectiv cantitatea de deșeuri care o
consideră, astfel existând și un control asupra situației deșeurilor care se colectează; este
neapărat să se stabilească dacă taxa se va achita la operator sau primărie, ce este mai ușor
plata la primărie sau operatorul să încheie contract cu fiecare titular în parte; ar fi bine chiar
până la sosirea noului operator, chiar să se caute un alt operator; ideal ar fi ca cel care nu
produce deșeuri nici să nu plătească, însă există și situații când se produce foarte mult și se
plătește mai puțin.
D-na Faur Maria susține că inițiativa cu sacii inscripționați este una bună, însă este
necesar de văzut și costul acestora.
D-l Lupșa Eugen susține că s-a interesat despre costul sacilor, care este de
aproximativ 50 de bani, la un metrucub ar fi necesar aproximativ 9 saci, varianta cea mai
bună ar fi încasarea taxei de către operator, restanțieri sigur vor fi tot timpul, în sitruația în
care la o familie/gospodărie există un număr mai mare de 4-5 persoane, taxa crește destul
de mult; de exemplu la Arad există doi operatori în ce privește serviciul de salubritate, iar
populația are încheiat contract de prestări servicii cu operatorul, noul operator care va veni,
ca urmare a participării orașului Nădlac la noul proiect la nivel județean, va fi interesat de
preț și nu de modalitatea de colectare; costul serviciului de salubritate în localitate
bineînțeles că este mai ridicat, deoarece presupune transportul la Arad, ceea ce este un
cost suplimentar, populația este nemulțumită de tarif.
D-l Aldea Ioan este de părere că problemă va fi cu cei care nu vor avea de unde să
plătească această taxă, așa cum este în acest moment propunerea, nivelul acesteia va
crește propoțional cu numărul membrilor familiei, se știe foarte bine faptul că unde sunt mai
multe persoane/gospodărie și nivelul veniturilor este foarte mic și nu vor avea de unde să
plătească.
D-l Lupșa Eugen susține că s-a constatat faptul că 80 % din populație își achită taxa
de salubritate, 10 % sunt cei care nu au de unde plăti, iar 10 % nu plătesc din rea voință.
D-l Aldea Ioan susține că pe când curentul electric, apa sunt utilități necesare, în ce
privește deșeurile, cei care nu vor avea de unde plăti, vor duce deșeurile unde vor apuca.
D-l Paliș Gligor este de părere că atunci când se virează taxa de către primărie la
serviciul de salubritate, aceasta fiind încasată de către compartiment impozite și taxe, să nu
se vireze mai mult decât s-a încasat, cel mai bun sistem ar fi încheierea cu fiecare titular în
parte a contractului de prestări de servicii de salubrizare, colectarea taxei de către operator,
contrângerea în caz de neplată și urmărirea.
D-l Somrak Dusan susține că taxa specială nu rezolvă problema deșeurilor, deoarece
nu se preia cenușa, aceasta este toxică și este necesar să se depoziteze în altă parte,
cenușa trebuie să o colecteze altcineva, în ce privește sistemul de colectare propus de către
d-l Lupșa Eugen acesta este unul foarte bun.
D-na Faur Maria susține că a constatat că evidența la compartimentul impozite și
taxe este elaborată pe număr de casă, nu după CNP, ar trebui revizuită această problemă,
deoarece apar probleme la colectarea impozitelor și taxelor, evidența nefiind una clară și
transparentă.
Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, nefiind alte
discuții, d-na Faur Maria Carmen- preşedinte de şedinţă declară închise lucrările şedinţei
ordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 18.12.2012.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare originale.
Președinte de ședință
Faur Maria Carmen

Secretar
Alexandru Gros
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HOTĂRÂREA Nr.3
Din 15.01.2013
privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local
Nădlac din data de 27.12.2012

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din
data de 15.01.2013,
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 extraordinare a Consiliului
local Nădlac din data de 27.12.2012, conform anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și
Contencios Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii
Actelor şi Contencios
PREŞEDINTE DE
LUPȘA EUGEN

JURIDIC

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETAR
ALEXANDRU GROS

16.01.2013
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

Anexa la HCL nr.3 din 15.01.2013

PROCESUL VERBAL
al desfăşurării şedinţei extraordinare din data de 27.12.2012 a Consiliului local Nădlac
Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 27.12.2012 a
fost convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.1167/19.12.2012, prin
convocator şi înmânarea invitaţiilor.
La lucrările şedinţei participă următorii consilieri: Bodnărescu Vasile Constantin, Balint
Ioan Iaroslav, Harazin Andrei, Kszenics Pavel, Lupșa Eugen, Paliș Gligor, Faur Maria Carmen,
Paladie Răzvan Florin, Ambruș Lubomir Ivan, Tocilă Bogdan Valentin, Porubski Ioan Dușan,
Kovacs Ștefan Andrei, Șomrak Dușan- viceprimar. Lipsesc consilierii: Mazuch Marinela
Luminița Felicia, Kiszel Dușan.
La şedinţă participă d-l primar Vasile Ciceac, d-l secretar Gros Alexandru, d-na
consilier juridic Ianecsko Alina, d-l Aldea Ioan- compartiment administrarea patrimoniului
local, d-na Doval Ana- compartiment impozite și taxe, d-l Iamrișka Cristian- reprezentant NT
TV.
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-nei Faur Maria a expirat, se solicită
propunerea pentru alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni.
D-l Paliș Gligor propune pe d-l Lupșa Eugen, aceeași propunere fiind formulată și din
partea d-lui Kovacs Ștefan, d-lui Bodnărescu Vasile și a d-lui Balint Ștefan.
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot alegerea președintelui de ședință pentru o
perioadă de 3 luni al d-lui Lupșa Eugen, propunere care este aprobată cu 12 voturi DA, 1
abținere: Lupșa Eugen.
Preşedintele de şedinţă, d-l Lupșa Eugen, prezintă proiectul ordinei de zi al şedinţei
Consiliului Local de astăzi:
1.Alegerea președintelui de ședință.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a
Consiliului local din data de 27.12.2012.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 18.12.2012.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării tarifului referitor la activitatea de
colectat, transportat, depozitat deșeuri menajere, precum și aprobarea taxelor speciale de
colectat, încărcat, transportat şi depozitat deşeuri menajare de la persoane fizice pentru anul
fiscal 2013.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, a impozitelor și
taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, precum și a amenzilor aplicabile începând cu
anul fiscal 2013.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ și RLU- Instalații
tehnologice de suprafață la grupul de colectare gaze 1 Nădlac, beneficiar: S.C. AMROMCO
ENERGY S.R.L.
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7.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local aferente trimestrului
III al anului 2012.
8.Diverse.
D-l primar susține că se propune retragerea punctului nr.3 de pe ordinea de zi.
Deoarece nu 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
extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 27.12.2012”, cu propunerea de
modificare a acesteia, care este aprobat cu 13 voturi DA. Se face precizarea că votul necesar
pentru adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 7 voturi ).
Se trece la pct.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării tarifului referitor la
activitatea de colectat, transportat, depozitat deșeuri menajere, precum și aprobarea taxelor
speciale de colectat, încărcat, transportat şi depozitat deşeuri menajare de la persoane fizice
pentru anul fiscal 2013.
D-l primar face propunerea, având în vedere nivelul încasărilor aferente anului 2012,
ca nivelul tarifului de salubrizare să rămână la nivelul celui care a fost aprobat pentru anul
2012, mai ales având în vedere faptul că cantitatea deșeurilor se va reduce, deoarece
resturile vegetale și cenușa se vor depozita la Nădlac, nefiind transportate la Arad.
Se solicită avizul comisiilor de specialitate.
D-l Lupșa Eugen, din partea comisiei economice, susține următoarele:
- propunerea comisiei este de stabilire a tarifului la 68 lei/mcub/an cu TVA inclus, atât
pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice
- conform ultimului recensământ al populației, populația orașului Nădlac reprezintă un
număr de aproximativ 7200 persoane, fiind astfel colectate, conform normativelor,
aproximativ 7200 mcubi deșeuri/an, ceea ce este imposibil, deoarece operatorul de
salubritate nu are capacitatea de transport a acestei cantități de deșeuri la groapa de deșeuri
de la Arad, ceea ce ar presupune aproximativ 6000 mcubi de deșeuri de la populație, dar
mai există și o cantitate de deșeuri destul de mare care se colectează și de la persoane
juridice
- propunerea comisiei, având în vedere faptul că cantitatea de deșeuri este mult mai
mică și sigur societatea se va încadra la nivelul cheltuielilor, este ca taxa specială de
salubritate să fie de 68 lei= 1mcub/persoană/an, 2 persoane= 2 mcubi, 3 persoane= 3
mcubi, 4 persoane= 4 mcubi, 5 sau mai multe persoane= 5 mcubi, aceasta mai ales având
în vedere faptul că în situațiile în care există un număr mai mare de persoane pe gospodărie,
există și un număr mai mare de copii
D-na Doval Ana face precizarea că gospodăriile care sunt alcătuite dintr-un număr mai
mare de persoane, au mai mulți copii, nu au bani și nu plătesc taxa de salubrizare.
D-l Bodnărescu Vasile susține că în ce privește acest punct de pe ordinea de zi, se va
abține de la vot, problema taxei și a tarifului de salubrizare se discută de câteva ședințe, s-a
solicitat să fie căutate și alte oferte referitor la prestarea serviciului de salubritate, trebuiau
văzute și alte oferte de preț, conform legii, această problemă nu este chiar în regulă.
D-na Faur Maria este de părere că taxa de salubritate ar trebui să se oprească la 4
persoane și nu la 5 persoane, deoarece costul acesteia va avea um impact destul de ridicat
asupra populației, anul trecut era subvenționat, iar calculul s-a oprit la numărul de 4, va
crește nivelul taxei destul de mult și populația nu va avea de unde plăti, s-ar putea chiar să
se ajungă în situația ca nivelul taxei să fie mai mare decât restul de impozit.
D-na Doval Ana precizează faptul că vor exista situații cânt taxa de salubritate va
depăși nivelul impozitului.
D-l Lupșa Eugen retrage propunerea de 5 sau mai multe persoane, rămânând ca
nivelul maxim să fie stabilit până la un număr de 4 persoane.
Președintele de ședință supune la vot:
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-

tariful de salubrizare pentru persoane fizice și juridice la 68 lei/mcub/an, fiind
pronunțate 12 voturi DA, 1 abținere: Bodnărescu Vasile
taxa de salubritate la 68 lei= 1mcub/persoană/an, 2 persoane= 2 mcubi, 3
persoane= 3 mcubi, 4 sau mai multe persoane= 4 mcubi, fiind pronunțate
12 voturi DA, 1 abținere: Bodnărescu Vasile
D-l Lupșa Eugen face precizarea că în comisia economică s-au mai efectuat
următoarele propuneri:

- primăria orașului Nădlac va plăti operatorului de salubritate lunar taxa de salubritate
în cota de 1/12 din valoarea taxei de salubrizare anuală, dar nu mai mult decât valoarea
taxei încasată în luna respectivă

- această propunere este supusă la vot și aprobată cu 13 voturi DA
- primăria orașului Nădlac, prin compartimentul impozite și taxe, va comunica lunar
către operatorul de salubrizare lista cuprinzând persoanele care nu au achitat taxa lunară la
termen, iar urmărirea recuperării sumelor se va efectua de către operatorul de salubrizare.
D-l primar face precizarea că a discutat cu reprezentanții societății, în luna decembrie
s-a trimis adresă către cei restanțieri la plata taxei speciale de salubritate, urmând ca cei
care nu se vor conforma, vor suporta consecințele legale.
D-l Lupșa Eugen face precizarea că această taxă se plătește lunar, nu este necesar să
fie plătită la începutul anului pentru toată perioada aferentă anului respectiv.
D-na Doval Ana susține că prin faptul că nu se vor colecta deșeurile în situația în care
titularul nu achită taxa de salubritate nu este rezolvată situația debitului, aceasta nu
înseamnă că nu mai trebuie să plătească.
D-na Faur Maria susține că există situații în care serviciul este plătit, însă nu se
beneficiază de acesta, deoarece pe perioada iernii sau a timpului polios, drumul este
impracticabil și mașina care colectează deșeurile nu poate ajunge la persoanele în cauză. De
asemenea, acum pe perioada sărbătorilor au fost zile când nu s-au colectat deșeurile,
oamenii le-au scos la stradă, au plătit taxa de salubritate, nebeneficiind astfel de acest
serviciu.
D-na Doval Ana este de părere că până ce societatea nu se va ocupa efectiv de
adunarea veniturilor pentru acest serviciu, nu are interes în această problemă.
Nefiind alte discuții, proiectul de hotărâre este supus la vot, cu propunerile de
modificare mai sus aprobate, fiind pronunțate 12 voturi DA, 1 abținere: Bodnărescu Vasile,
votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității consilierilor aflați în
funcție ( 8 voturi ).
Se trece la pct.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor valorilor
impozabile, a impozitelor și taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, precum și a
amenzilor aplicabile începând cu anul fiscal 2013.
D-l Paladie Răzvan susține că de la data la care materialele au fost afișate pe
transparență, de asemenea de la data primirii materialelor de către comisiile de specialitate a
consiliului, au apărut modificări legislative în ce privește art.263, art.282 și art.283 din Codul
Fiscal.
D-na Doval Ana face precizarea că au apărut modificări care sunt evidențiate în
prevederile Legii nr.209/2012, făcându-se distincție între vehicole înregistrate și cele
înmatriculate, la vehiculele înregistrate fiind propuse următoarele:
- la vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică< 4.800 cm3, coeficientul pe fiecare
fracțiune de 200 cm3 fiind propus între 2-4, propunerea fiind de 4
- la vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm 3, coeficientul pe fiecare
fracțiune de 200 cm3 fiind propus între 4-6, propunerea fiind de 6
- la vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată, impozitul fiind propus între 50-150
lei/an, propunerea fiind de 150 lei/an
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- ca exemplu, la tractorul de 650, respectiv 4760 cmcubi, impozitul fiind de
aproximativ 96 lei/an, la tractor de 6000 cmcubi suma propusă fiind de 180 lei/an
D-l Lupșa Eugen face precizare că până acum la tractor de 650, impozitul a fost de 56
lei; nefiind alte propuneri, se supune la vot:
- la vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică< 4.800 cm3, coeficientul pe fiecare
fracțiune de 200 cm3 propus la 4, voturile fiind pronunțate astfel: 12 voturi DA, 1 abținere
Faur Maria
- la vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm 3, coeficientul pe fiecare
fracțiune de 200 cm3 propus la 6, voturile fiind pronunțate astfel: 12 voturi DA, 1 abținere
Faur Maria
D-l Balint Ioan este de părere că în ce privește vehiculele înregistrate fără capacitate
cilindrică s-ar putea face distincția între combina mai mică și combina mai mare.
D-na Doval Ana face precizarea că în această situație este necesar depunerea la dosar
a unei dovezi din care să rezulte situația concretă, de asemenea după cum are cunoștință
masa se poate și modifica.
D-l Porubski Ioan propune ca la vehiculele fără capacitate cilindrică evidențiată,
impozitul să fie stabilit la suma de 100 lei/an.
D-l Kovacs Ștefan face precizarea că este necesar să se facă distincția între combinele
pe două rânduri și culegătoarele, de asemenea în această categorie intră și tractoarele care
nu au determinată cilindreea.
D-l Balint Ioan face precizarea că există și o altă categorie de vehicole care nu se
deplasează pe drumul public și care nu au stabilită cilindreea.
D-l Lupșa Eugen este de părere că s-ar putea face distincție la masa de recoltat.
D-na Doval Ana susține că la dosar nu este suficientă depunerea unei declarații a
titularului, ci este necesar depunerea unui document de specialitate eliberat de autoritate
specializată, astfel că chiar în situația în care impozitul s-ar stabili la valoarea de 100 lei,
pentru eliberarea documentului de către o instituție specializată sigur costurile ajung la o
sumă de aproximativ 50 lei.
Nefiind alte discuții, președintele de ședință supune la vot:
- la vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată, stabilirea impozitului la 150 lei/an,
voturile fiind pronunțate astfel: 9 voturi DA, 4 abținere: Faur Maria, Kszenics Pavel,Tocilă
Bogdan, Porubski Ioan, deoarece este întrunită majoritatea necesară aprobării, cealaltă
propunere nu se mai supune la vot ( majoritatea consilierilor aflați în funcție- 8 voturi ).
D-l Balint Ioan face precizarea că în ce privește culegătoarele și între acestea este
necesar să se facă distincția între cele cu un rând, cu două sau cu trei rânduri.
D-na Doval Ana susține că în această situație, este necesar să se demonstreze câte
rânduri are, de asemenea face precizarea că impozitele nu au fost majorate, existând
posibilitatea majorării cu un procent de 20 %, s-a afirmat că în situația în care acestea nu
vor fi majorate, vom fi penalizați la repartizarea sumelor.
D-l secretar susține că există în acest moment publicat pe procedura transparenței, un
proiect de hotărâre de guvern care stabilește faptul că, consiliile locale vor completa,
modifica, respectiv abroga hotărârile adoptate cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor
locale pentru anul 2013, în termen de 45 zile de la data publicării HG, pentru a asigura
corelarea cu prevederile Legii nr.571/2003, precum și cu prevederile HG, astfel că există
probabilitatea că pentru stabilirea impozitelor și taxelor pentru anul 2013, va mai fi necesar o
întrunire a consiliului la o ședință viitoare în luna ianuarie, în situația în care se va adopta o
hotărâre de guvern în acest sens.
D-na Doval Ana susține că până acum a fost obligatoriu actualizarea impozitelor
funcție de indicele de inflație, acum există discuții ca acest aspect să devină opțional.

4

D-l secretar susține că aceste taxe, conform legii în vigoare în acest moment este
necesar să fie supuse spre aprobare, iar în situația în care vor apărea modificări, se vor
aplica prevederile legale care vor intra în vigoare.
D-l primar susține că este necesar ca locuitorii orașului să știe faptul că impozitele și
taxele care s-au propus de către compartimentul de specialitate și executiv, sunt la același
nivel cu cel al anului 2012.
Nefiind alte discuții, proiectul de hotărâre este supus la vot, cu propunerile de
modificare mai sus aprobate, fiind pronunțate 12 voturi DA, 1 abținere: Faur Maria, votul
necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție
( 8 voturi ).
Se trece la pct.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ și RLUInstalații tehnologice de suprafață la grupul de colectare gaze 1 Nădlac, beneficiar: S.C.
AMROMCO ENERGY S.R.L.
Se solicită avizul comisiilor de specialitate, din partea acestora fiind acordat aviz
favorabil.
D-l secretar face precizarea că din eroare s-a trecut greșit termenul de valabilitate al
PUZ și RLU și este necesar să se corecteze la 2 ani, astfel se va trece ca termen de
valabilitate data de 31.12.2014.
Nefiind discuții, proiectul de hotărâre este supus la vot, cu propunerea de modificare,
fiind pronunțate 12 voturi DA, 1 abținere: Faur Maria, votul necesar adoptării proiectului de
hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).
Se trece la pct.6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local
aferente trimestrului III al anului 2012.
D-l Lupșa Eugen susține că a studiat execuția bugetului, bineînțeles nu este cea
finală, deoarece este vorba despre trimestrul III al anului 2012, însă ar fi de văzut care este
procentul încasărilor la persoane fizice și de la persoane juridice.
D-na Doval Ana susține că în ce privește impozitul pe teren, clădiri și vehicole,
procentul de încasare în acest moment este de aproximativ 90 %, în ce privește taxa
specială de salubritate, precum și sumele provenite din amenzi, procentul de încasare este
de aproximativ 70 %, de exemplu există o persoană cu domiciliul în orașul Nădlac care
locuiește în fapt în județul Caraș Severin, iar în fiecare zi, același polițist îi aplică și câte 3
amenzi pe zi, procentul de recuperare a sumelor este zero, deoarece această persoană nu
are venituri, cel mai greu fiind de recuperat sumele care provin din amenzi deoarece în
marea majoritate a cazurilor persoanele nu figurează cu venituri.
Nefiind alte discuții, se solicită avizul comisiilor de specialitate, din partea acestora
fiind acordat aviz favorabil.
Proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 12 voturi DA, 1 abținere:
Faur Maria, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității consilierilor
aflați în funcție ( 8 voturi ).
Se trece la pct.7. Diverse.
D-l primar, având în vedere că este ultima ședință din acest an, propune închinarea
unei cupe de șampanie, precum și urarea unui an nou fericit și plin de realizări.
Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, nefiind alte
discuții, d-l Lupșa Eugen- preşedinte de şedinţă declară închise lucrările şedinţei
extraordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 27.12.2012.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare originale.
Președinte de ședință
Lupșa Eugen

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
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HOTĂRÂREA Nr.4
Din 15.01.2013
privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local
Nădlac din data de 31.12.2012

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din
data de 15.01.2013,
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 extraordinare a Consiliului
local Nădlac din data de 31.12.2012, conform anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și
Contencios Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii
Actelor şi Contencios
PREŞEDINTE DE
LUPȘA EUGEN

JURIDIC

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETAR
ALEXANDRU GROS

16.01.2013
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

PROCESUL VERBAL
al desfăşurării şedinţei extraordinare din data de 31.12.2012 a Consiliului local Nădlac
Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 31.12.2012 a
fost convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.1188/28.12.2012, prin
convocator şi înmânarea invitaţiilor.
La lucrările şedinţei participă următorii consilieri: Bodnărescu Vasile Constantin,
Harazin Andrei, Kszenics Pavel, Lupșa Eugen, Paliș Gligor, Paladie Răzvan Florin, Ambruș
Lubomir Ivan, Tocilă Bogdan Valentin, Porubski Ioan Dușan, Kovacs Ștefan Andrei, Mazuch
Marinela Luminița Felicia, Șomrak Dușan- viceprimar. Lipsesc consilierii: Balint Ioan Iaroslav,
Faur Maria Carmen, Kiszel Dușan.
La şedinţă participă d-l secretar Gros Alexandru și d-na Doval Ana- compartiment
impozite și taxe. D-l primar Vasile Ciceac și d-na consilier juridic Ianecsko Alina lipsesc
motivat.
D-l secretar constată că la ședință este prezentă majoritatea consilierilor aflați în
funcție, astfel declarând şedinţa legal constituită.
Preşedintele de şedinţă, d-l Lupșa Eugen, prezintă proiectul ordinei de zi al şedinţei
Consiliului Local de astăzi:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a
Consiliului local din data de 31.12.2012.
2.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea
Consiliului Local Nădlac nr.180/27.12.2012 privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile,
a impozitelor și taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, precum și a amenzilor
aplicabile începând cu anul fiscal 2013.
3.Diverse.
Deoarece nu sunt propuneri sau modificări referitor la ordinea de zi, preşedintele de
şedinţă supune la vot „Proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei
extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 31.12.2012”, care este aprobat cu 12
voturi DA. Se 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 modificarea și completarea anexei la
Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.180/27.12.2012 privind aprobarea nivelurilor valorilor
impozabile, a impozitelor și taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, precum și a
amenzilor aplicabile începând cu anul fiscal 2013.
D-na Doval Ana face precizarea că față de anexa aprobată prin Hotărârea adoptată de
consiliul local în data de 27.12.2012, Guvernul a publicat Hotărârea nr.1309/2012 prin care
s-au stabilit următoarele:
- nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate
acestora, precum şi amenzile care sunt aplicabile începând cu anul 2013 sunt prevăzute în
anexa la hotărâre, care modifică şi înlocuieşte anexa nr. 1 la Normele metodologice de
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aplicare a prevederilor titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
- consiliile locale completează, modifică şi/sau abrogă, după caz, hotărârile adoptate cu
privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013, până la data de 31
decembrie 2012, pentru a asigura corelarea cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale hotărârii
- compartimentul a efectuat modificările necesare pentru punerea în aplicare a Hotărârii
Guvernului mai sus menționate, conform anexei la aceasta
D-l Paliș Gligor propune ca pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri și teren,
precum și pentru mijloacele de transport pentru întregul an de către contribuabilii persoane
fizice, până la data de 31 martie inclusiv a anului respectiv procentul de bonificație să fie de
10 %.
D-na Doval Ana susține că această propunere va avea implicații bugetare
semnificative la bugetul local, iar propunerea compartimentului impozite și taxe este ca acest
procent să fie menținut la 5 %.
Nefiind alte discuții, proiectul de hotărâre este supus la vot, cu propunerea ca pentru
plata cu anticipație a impozitului pe clădiri și teren, precum și pentru mijloacele de transport
pentru întregul an de către contribuabilii persoane fizice, până la data de 31 martie inclusiv a
anului respectiv procentul de bonificație să fie de 10 %, fiind pronunțate 12 voturi DA, votul
necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție
( 8 voturi ).
Se trece la pct.3. Diverse.
Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, nefiind alte
discuții, d-l Lupșa Eugen- preşedinte de şedinţă declară închise lucrările şedinţei
extraordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 31.12.2012.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare originale.

Președinte de ședință
Lupșa Eugen

Secretar
Alexandru Gros
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