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.8
Din 30.01.2013
privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac
din data de 30.01.2013

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
30.01.2013,
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 ordinare a Consiliului local Nădlac
din data de 30.01.2013, 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

31.01.2013
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Anexa la
Hotărârea Consiliului local nr.8/30.01.2013

ORDINEA DE ZI
A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC DIN DATA DE
30.01.2013
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local
din data de 30.01.2013.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 21.01.2013.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licita
a parcelei cu
nr.cad.304582, eviden
CF nr.304583 Nădlac.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate pentru acordarea locuin
pentru tineri, destinate închirierii, în ora
construite prin Agen
pentru locuin
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării terenului în suprafa
483 mp,
parcela nr.cad.302288, eviden
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ac
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ac
care vor fi prestate de beneficiarii Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, pentru anul
2013.
8.Proiect de hotărâre privind desemnarea primarului orașului Nădlac pentru evaluarea
performan
9.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 „Obligaţiile şi răspunderile care revin instituţiilor publice,
agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a localităţii”.
10.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 al Hotărârii Consiliului
Local Nădlac nr.7/20.01.2012.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al comisiei de negociere a
nivelului chiriilor pentru localurile școlare.
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român în
proprietatea privată a Orașului Nădlac a imobilului eviden
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finan
Centrului de Zi de Îngrijire a Copiilor Nădlac pentru accesarea fondurilor nermabursabile acordate
din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei
finan
- Scara de evacuare.
14.Aviz de principiu pentru demararea procedurii de elaborare a PUZ și RLU pentru terenul
eviden
nr.304758 Nădlac, su suprafa
vederea construirii unui complex de instala
15.Emiterea avizului în vederea demarării unei proceduri de schimb de terenuri agricole.
16.Raport de activitate pentru anul 2012 al Bibliotecii Orășenești Nădlac; programul
ac
17.Diverse.

Preşedinte de şedinţă
Lupșa Eugen

JURIDIC

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar
Gros Alexandru

2013
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ROMÂNIA
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HOTĂRÂREA Nr.9
Din 30.01.2013
privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local
Nădlac din data de 21.01.2013

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 30.01.2013,
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 21.01.2013, 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
LUPȘA EUGEN

JURIDIC

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETAR
ALEXANDRU GROS

31.01.2013
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

Anexa la HCL nr.9 din 30.01.2013

PROCESUL VERBAL
al desfăşurării şedinţei extraordinare din data de 21.01.2013 a Consiliului local Nădlac
Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 21.01.2013 a
fost convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.22/16.01.2013, 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, Tocilă
Bogdan Valentin, Porubski Ioan Dușan, Mazuch Marinela Luminița Felicia, Balint Ioan
Iaroslav, Faur Maria Carmen, Șomrak Dușan- viceprimar. Lipsesc consilierii: Kiszel Dușan,
Kovacs Ștefan Andrei, Ambruș Lubomir Ivan.
La şedinţă participă d-l primar Vasile Ciceac, d-l secretar Gros Alexandru, d-na
consilier juridic Ianecsko Alina. În calitate de invitat mai participă: d-l Iamriska Cristianreprezentant NT TV.
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 21.01.2013.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 15.01.2013
3.Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2013-2014
în cadrul unității administrativ-teritoriale Nădlac.
4.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 21.01.2013”, care este aprobat cu 12
voturi DA. 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 15.01.2013.
Preşedintele de şedinţă întreabă consilierii dacă sunt obiecţiuni referitoare la
procesul verbal, 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 15.01.2013”, fiind aprobat cu 12 voturi DA, votul necesar pentru adoptarea
proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 8 voturi ).
Se trece la pct.3. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare pentru anul
școlar 2013-2014 în cadrul unității administrativ-teritoriale Nădlac.
1

D-l Lupșa Eugen pune întrebarea care este motivul pentru care această hotărâre este
necesar să fie adoptată într-un termen așa de scurt.
D-l Bodnărescu Vasile susține că acest proiect putea fi supus spre aprobare la ședința
anterioară, școala a convocat consiliul de administrație la începutul lunii, a depus
documentația la timp la primărie, de ce nu s-a pus pe ordinea de zi al ședinței anterioare, de
ce se supune spre aprobare de acum, până la începerea anului școlar sigur vor exista multe
modificări.
D-na Faur Maria susține că probabil este vorba despre clasa IX, înscrieri, iar liceul se
bazează pe o anumită statistică.
D-l primar susține că nu s-a știut că este necesar și avizarea de către consiliul local,
doar de către primar.
D-l secretar susține că și anul trecut adresa din partea inspectoratului a fost depusă
atunci când secretarii au fost convocați la instruirea anuală la Moneasa, hotărârea fiind
depusă ulterior termenului.
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 aflați în funcție
( 8 voturi ).
Se trece la pct.4. Diverse.
Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, nefiind discuții,
d-l Lupșa Eugen- preşedinte de şedinţă declară închise lucrările şedinţei extraordinare a
Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 21.01.2013.
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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HOTĂRÂREA Nr.10
Din 30.01.2013
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a parcelei cu nr. cad. 304582, evidenţiată
în CF nr. 304582 Nădlac şi a parcelei cu nr. cad. 304583, evidenţiată în CF nr. 304583
Nădlac
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
30.01.2013
Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.653/18.01.2013
referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul
primăriei nr. 505/17.01.2013
- Hotărârea Consiliului local Nădlac nr.125 din 21.09.2010 privind aprobarea
parcelării imobilului situat în intravilanul oraşului Nădlac, evidenţiat în CF
nr. 301718 Nădlac, parcela nr. cad. 301718, în suprafaţă de 160.778
mp
Hotărârea Consiliului local Nădlac nr.146 din 12.11.2012
privind
aprobarea parcelării terenului în suprafaţă totală de 3030 mp, parcela
nr. cad. 302261, evidenţiată în CF nr. 302261 Nădlac
- prevederile art. 36 alin (1) şi (2) lit.,,c”, (5) lit. ,,b”, art. 123 (1), (2) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
- extras CF nr. 304582 Nădlac
- extras CF nr. 304583 Nădlac
- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare,
agricultură, juridică şi de disciplină
- Avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,
protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală
În temeiul art. 45 (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului evidenţiat în CF nr.
304582 Nădlac, parcela nr. cad. 304582, în suprafaţă de 1515 mp, conform caietului de
sarcini, anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului evidenţiat în CF nr.
304583 Nădlac, parcela nr. cad. 304583, în suprafaţă de 1515 mp, conform caietului de
sarcini, anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Preţul de pornire a licitaţiilor publice organizate în vederea vânzării parcelelor
menţionate în cuprinsul art. 1-2 este de 1 euro/mp.
Art.4. Pentru semnarea contractelor de vânzare cumpărare a parcelelor menţionate
la art. 1-2 se împuternicesc următoarele persoane:
- CICEAC VASILE – primarul oraşului Nădlac
GROS ALEXANDRU – secretarul oraşului Nădlac
Art.5. Persoanele împuternicite conform art.4 vor putea exercita mandatul şi
distinct, independent câte unul.

Art.6. Parcelele menţionate în cuprinsul art.1-2 nu au făcut obiectul cererilor
depuse în baza prevederilor legilor proprietăţii.
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică :
 primarului oraşului Nădlac
 compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei,
în vederea organizării licitaţiei publice de vânzare a terenului
 Instituţiei Prefectului - judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios
Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios.

PREŞEDINTE DE
LUPȘA EUGEN

SECRETAR
ALEXANDRU GROS

Anexa 1 la HCL nr. 10/30.01.2013

CAIET DE SARCINI
privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului, proprietatea privată a oraşului
Nădlac, parcela cu nr. cad. 304582, evidenţiată în CF nr. 304582 Nădlac, în
suprafaţă de 1515 mp
CAP. I. OBIECTUL VÂNZĂRII
1.1. Terenul care face obiectul licitaţiei este proprietatea privată a oraşului Nădlac,
evidenţiat in C.F. nr. 304582 Nădlac, parcela nr. cad. 304582, în suprafaţă de 1515
mp.
CAP. II. MOTIVAŢIA VÂNZĂRII
Motivele de ordin legislativ, economic, financiar şi social care impun vânzarea unor
bunuri- terenuri sunt următoarele :
- prevederile art. 36 (2), lit. ”c”, (5), lit. ”b”, “c” din Legea 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile art. 123 din Legea 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare:
„ Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului
public sau privat, de interes local sau judeţean, după caz, să fie date în administrarea
regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate.
Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac
parte din domeniul privat, de interes local sau judeţean, în condiţiile legii.
Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie publică, organizată în
condiţiile legii.”
- prevederile art. 5 alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic aplicabil acesteia, cu modificările şi completările ulterioare:
„Dreptul de proprietate privată al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale
asupra bunurilor din domeniul privat este supus regimului juridic de drept comun,
dacă legea nu dispune astfel.”
CAP.III. ELEMENTE DE PREŢ
3.1.Preţul de pornire a licitaţiei publice este de 1 euro/mp.
3.2.Garanţia de participare la licitaţie este 100 lei şi se reţine de vânzător până în
momentul încheierii contractului de vânzare cumpărare, urmând ca după această dată
garanţia să constituie avans din preţul de vânzare datorat de cumpărător;
3.3. Valoarea adjudecată va fi achitată integral la data semnării contractului.
CAP.IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
4.1. Vânzătorul are următoarele obligaţii :
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a. - să predea cumpărătorului bunul vândut pe baza unui proces verbal de predare
primire.
b. - a nu tulbura pe cumpărător în exerciţiul drepturilor rezultate din contractul de
vânzare cumpărare.
c. - garantează pe cumpărător că bunul vândut nu este sechestrat, scos din circuitul
civil, ipotecat sau gajat.
d. - vânzătorul nu răspunde de viciile aparente.
4.2. Cumpărătorul are următoarele obligaţii :
a. - are întreaga responsabilitate în ceea ce priveşte respectarea legislaţiei în vigoare
cu privire la P.S.I., protecţia mediului şi persoanelor.
b. - se obligă să achite preţul terenului în termen de 20 zile de la semnarea procesului
verbal de adjudecare, la valoarea adjudecată, la data semnării contractului de
vânzare - cumpărare în faţa notarului public.
c. - să plătească cheltuielile vânzării: cheltuielile propriu zise ale actului, taxele de
timbru şi de autentificare – onorariul notarial, de publicitate imobiliară etc.
d. - să achite integral debitele pe care le are faţă de bugetul local până la încheierea
contractului de vânzare - cumpărare şi cele care decurg după încheierea contractului
de vânzare – cumpărare.
CAP. V. DISPOZIŢII FINALE

-

5.1.Toate obligaţiile reciproce se vor concretiza în contractul de vânzare-cumpărare.
5.2.Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitaţiei se pun la
dispoziţia solicitantului contra cost, în valoare de 50 lei.
5.3.Participanţii la licitaţie vor achita taxa de participare la licitaţie în suma de 50 lei.
5.4.Transmiterea dreptului de proprietate operează în momentul încheierii
contractului de vânzare – cumpărare în formă autentică.
Părţile se vor prezenta în termen de 20 zile după adjudecare la un birou notarial
pentru încheierea în formă autentică a contractului de vânzare – cumpărare.
5.5.Participarea la licitaţie este condiţionată de achitarea integrală de către aceştia a
debitelor pe care le au faţă de bugetul local, achitarea documentaţiei de licitaţie şi a
garanţiei de participare.
Participanţii la licitaţie pot fi persoane juridice sau persoane fizice.
Nu pot participa la licitaţie cei care :
au debite faţă de Consiliul Local Nădlac
sunt în litigii cu Consiliul Local Nădlac sau Primăria oraşului Nădlac
au fost adjudecatari ai unei licitaţii anterioare şi nu au încheiat contract cu Consiliul
Local Nădlac
CAP. VI.CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A LICITAŢIEI
6.1.Condiţii tehnice şi organizatorice

Vânzarea se va face prin licitaţie publică în data de ______.2013, ora 10,00 la
sediul primăriei oraşului Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 24.
Organizarea procedurii de licitaţie :
- comisia de licitaţie este numită prin dispoziţia primarului
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- nu pot participa la licitaţie, în calitate de cumpărători, membrii comisiei de
evaluare, membrii comisiei de licitaţie şi nici soţul (soţia), fraţii , copiii şi părinţii acestor
membri
- comisia de licitaţie va analiza documentele prezentate şi va întocmi lista cu
participanţii acceptaţi, excluzând de la participare pe cei care nu au prezentat în
totalitate, până în preziua licitaţiei, adică ______.2013, ora 12,oo, documentele de
participare
- şedinţa este condusă de preşedintele comisiei de licitaţie
- comisia stabileşte salturile de supralicitare
- în ziua şi la ora stabilite pentru începerea licitaţiei, în cazul în care sunt minimum
doi participanţi la licitaţie, preşedintele comisiei anunţă obiectul licitaţiei, face prezenţa
participanţilor la licitaţie şi constată dacă sunt îndeplinite condiţiile legale pentru
desfăşurarea acesteia, inclusiv cele de publicitate.
- preşedintele anunţă preţul iniţial de vânzare de la care se porneşte strigarea, cu
precizarea salturilor de supralicitare stabilite de comisie.
- În cazul în care nu s-au prezentat minimum doi participanţi la licitaţie sau în cazul în
care nici un ofertant nu a oferit cel puţin preţul de pornire, licitaţia se va repeta în
aceleaşi condiţii, încheindu-se proces verbal de constatare.
- repetarea licitaţiei se va face după trecerea a cel puţin 10 zile de la data precedentei
- participanţii la licitaţie vor prezenta oferte de preţ prin strigări, ofertă care trebuie să
respecte condiţiile de salt precizate la deschiderea licitaţiei.
- preşedintele de comisie anunţă tare şi clar suma oferită de licitant
- dacă la a treia strigare a ultimei oferte nu se strigă o sumă mai mare, preşedintele
comisiei anunţă adjudecarea licitaţiei celui care a oferit ultima sumă.
6.2.Condiţii financiare şi juridice
6.2.1. Garanţia de participare
- Garanţia de participare este în cuantum de 100 lei, aceasta se constituie până cel
târziu în preziua începerii licitaţiei la sediul Primăriei oraşului Nădlac, str. 1 Decembrie
nr. 24, ora 12,00, prin scrisoare de garanţie bancară, în original sau prin depunerea la
casieria primăriei oraşului Nădlac a ordinului de plată, cu condiţia confirmării acestuia
de către banca emitentă. Contul primăriei oraşului Nădlac în care se va depune
garanţia de participare este RO64TREZ0265006XXX000010.
Depunerea garanţiei este obligatorie şi constituie un criteriu eliminatoriu.
Dacă din diferite motive licitaţia se amână, se revocă sau se anulează, decizia de
amânare, revocare sau anulare nu poate fi atacată de către participanţii la licitaţie.
În acest caz, participanţilor la licitaţie li se va înapoia în termen de 5 zile de la data
licitaţiei garanţia de participare pe baza unei cereri scrise şi înregistrate la Primăria
oraşului Nădlac.
Prin înscriere la licitaţie toate condiţiile impuse prin caietul de sarcini se consideră
însuşite de participanţii la licitaţie.
Participanţii la licitaţie pierd garanţia depusă dacă persoana juridică/persoana fizică,
care a câştigat licitaţia, refuză să semneze contractul de vânzare – cumpărare.
Garanţia participantului care a câştigat licitaţia rămâne în contul preţului de vânzare.
6.2.2.Criterii de calificare şi de selecţie-documente solicitate
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6.2.2.1. Situaţia personală a participanţilor la licitaţie:
- pentru participanţi persoane juridice:
- fişa informaţii generale: denumire participant, sediul/adresa, număr de telefon
( fax), cod poştal, persoana de contact, cod fiscal, cont bancar de trezorerie
- declaraţie din care rezultă faptul că participantul nu este membru al comisiei de
evaluare, membru al comisiei de licitaţie şi nici soţul (soţia), fratele, copilul sau
părintele acestor membri
- act constitutiv al societăţii (statut/contract), certificat de înregistrare fiscală,
certificat de înregistrare la Registrul Comerţului
- ultimul bilanţ contabil vizat de DGFP, raportarea semestrială şi ultima balanţă de
verificare
- dovada că nu se află în litigiu cu Consiliul Local al oraşului Nădlac, respectiv
primăria oraşului Nădlac, aceasta eliberându-se la cerere de către primăria oraşului
Nădlac
- Certificat fiscal prin care să se ateste faptul că nu are datorii bugetare faţă de
Direcţia Generală a Finanţelor Publice, precum şi Consiliul Local al oraşului Nădlac.
Certificatele fiscale vor fi eliberate şi de instituţiile abilitate din localitatea de reşedinţă
a participantului şi vor fi depuse în formă originală.
- actul autentic de reprezentare, în cazul în care documentele sunt depuse de
împuterniciţii participanţilor şi nu de către aceştia personal.
- xerocopie după chitanţele care atestă plata caietului de sarcini ( 50 lei ), a taxei de
participare (50 lei) şi a garanţiei depuse ( 100 lei ).
- pentru participanţi persoane fizice:
- fişa informaţii generale: denumire participant, adresa, număr de telefon (fax), cod
poştal, persoana de contact, cont bancar de trezorerie
- declaraţie din care rezultă faptul că participantul nu este membru al comisiei de
evaluare, membru al comisiei de licitaţie şi nici soţul (soţia), fraţii, copiii şi părinţii
acestor membri
- dovada că nu se află în litigiu cu Consiliul Local al oraşului Nădlac, respectiv
primăria oraşului Nădlac, aceasta eliberându-se la cerere de către primăria oraşului
Nădlac.
- Certificat fiscal prin care să se ateste faptul că nu are datorii bugetare faţă de
Direcţia Generală a Finanţelor Publice, Consiliul Local al oraşului Nădlac.
Certificatele fiscale vor fi eliberate şi de instituţiile abilitate din localitatea de reşedinţă
a participantului şi vor fi depuse în formă originală.
- actul autentic de reprezentare, în cazul în care documentele sunt depuse de
împuterniciţii participanţilor şi nu de către aceştia personal.
- xerocopie după chitanţele care atestă plata caietului de sarcini ( 50 lei ), a taxei de
participare ( 50 lei ) şi a garanţiei depuse ( 100 lei ).
6.2.2.2.Dreptul participanţilor la licitaţie de a solicita clarificări
După obţinerea caietului de sarcini, cei care doresc să participe la licitaţie au
dreptul să solicite clarificări despre elementele cuprinse în aceasta până cel târziu cu 5
zile înainte de data desfăşurării procedurii de licitaţie, ora 16,oo. Solicitările se vor
transmite la sediul primăriei oraşului Nădlac, str. 1 Decembrie, nr. 24, jud. Arad, cod
315500. Primăria oraşului Nădlac are obligaţia de a răspunde la orice clarificare
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solicitată într-un interval de timp care să nu depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare
de la solicitare. Răspunsul la solicitare se va transmite tuturor participanţilor care au
cumpărat caietul de sarcini, fără a se dezvălui identitatea celui care a solicitat
respectivele clarificări.
6.3.Finalizarea procedurii de licitaţie.
La data desfăşurării licitaţiei publice, comisia de licitaţie stabilită conform dispoziţiei
primarului oraşului Nădlac, va parcurge următoarele etape:
- examinează documentaţia de participare şi stabileşte eventualele întârzieri care
duc la excluderea de la licitaţie a participanţilor în cauză
- Exclude de la licitaţie participanţii care au depus documentaţia incompletă
- Şedinţa de licitaţie se finalizează printr-un proces verbal în care se consemnează
modul de desfăşurare a licitaţiei respective, aspectele formale constatate la
verificarea documentaţiei de calificare.
- În ziua şi la ora stabilite pentru începerea licitaţiei, în cazul în care sunt minimum
doi participanţi, preşedintele comisiei anunţă obiectul vânzării, constată dacă sunt
îndeplinite condiţiile legale pentru desfăşurarea acesteia, inclusiv cele de
publicitate.
Licitaţia pentru vânzarea terenului se va desfăşura în data de ___/___/2013, la
sediul Primăriei oraşului Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 24.
Precizări: Înscrierea la licitaţie se poate efectua până cel târziu în preziua licitaţiei
inclusiv, ______2013, ora 12,oo, la sediul Primăriei oraşului Nădlac - birou
registratură.
Preţul de pornire a licitaţiei publice referitor la vânzarea terenului este de:
1 euro/mp.
Limba de redactare a ofertei: limba română.
Participantul care a câştigat licitaţia, se obligă să achite preţul terenului în
termen de 20 zile de la semnarea procesului-verbal de adjudecare la valoarea
adjudecată, la data semnării contractului de vânzare - cumpărare în faţa notarului
public .
Nesemnarea de către participantul care a câştigat licitaţia, a contractului în termenul
stabilit duce la pierderea garanţiei de participare şi disponibilizarea lotului de teren
pentru o nouă procedură.
Pentru participantul care a câştigat licitaţia şi a încheiat contractul de vânzarecumpărare, garanţia depusă pentru înscrierea la licitaţie se va reţine şi va constitui
avans din preţul de vânzare datorat de către cumpărător.
Din taxa de participare la licitaţie se suportă cheltuielile privind organizarea procedurii
(anunţuri publicitare, cheltuieli materiale - furnituri de birou).
Eventualele contestaţii cu privire la desfăşurarea procedurii de licitaţie se pot depune
la registratura Primăriei oraşului Nădlac în termen de 48 ore de la data desfăşurării
licitaţiei, iar comisia de soluţionare a contestaţiilor stabilită prin dispoziţia primarului
va analiza şi instrumenta contestaţiile în termen de 5 zile de la data înregistrării
acestora.
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Anexa 2 la HCL nr.10/30.01.2013

CAIET DE SARCINI
privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului, proprietatea privată a oraşului
Nădlac, parcela cu nr. cad. 304583, evidenţiată în CF nr. 304583 Nădlac, în
suprafaţă de 1515 mp
CAP. I. OBIECTUL VÂNZĂRII
1.1. Terenul care face obiectul licitaţiei este proprietatea privată a oraşului Nădlac,
evidenţiat in C.F. nr. 304583 Nădlac, parcela nr. cad. 304583, în suprafaţă de 1515
mp.
CAP. II. MOTIVAŢIA VÂNZĂRII
Motivele de ordin legislativ, economic, financiar şi social care impun vânzarea unor
bunuri- terenuri sunt următoarele :
- prevederile art. 36 (2), lit. ”c”, (5), lit. ”b”, “c” din Legea 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile art. 123 din Legea 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare:
„ Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului
public sau privat, de interes local sau judeţean, după caz, să fie date în administrarea
regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate.
Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac
parte din domeniul privat, de interes local sau judeţean, în condiţiile legii.
Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie publică, organizată în
condiţiile legii.”
- prevederile art. 5 alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic aplicabil acesteia, cu modificările şi completările ulterioare:
„Dreptul de proprietate privată al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale
asupra bunurilor din domeniul privat este supus regimului juridic de drept comun,
dacă legea nu dispune astfel.”
CAP.III. ELEMENTE DE PREŢ
3.1.Preţul de pornire a licitaţiei publice este de 1 euro/mp.
3.2.Garanţia de participare la licitaţie este 100 lei şi se reţine de vânzător până în
momentul încheierii contractului de vânzare cumpărare, urmând ca după această dată
garanţia să constituie avans din preţul de vânzare datorat de cumpărător;
3.3. Valoarea adjudecată va fi achitată integral la data semnării contractului.
CAP.IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
4.1. Vânzătorul are următoarele obligaţii :
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a. - să predea cumpărătorului bunul vândut pe baza unui proces verbal de predare
primire.
b. - a nu tulbura pe cumpărător în exerciţiul drepturilor rezultate din contractul de
vânzare cumpărare.
c. - garantează pe cumpărător că bunul vândut nu este sechestrat, scos din circuitul
civil, ipotecat sau gajat.
d. - vânzătorul nu răspunde de viciile aparente.
4.2. Cumpărătorul are următoarele obligaţii :
a. - are întreaga responsabilitate în ceea ce priveşte respectarea legislaţiei în vigoare
cu privire la P.S.I., protecţia mediului şi persoanelor.
b. - se obligă să achite preţul terenului în termen de 20 zile de la semnarea procesului
verbal de adjudecare, la valoarea adjudecată, la data semnării contractului de
vânzare - cumpărare în faţa notarului public.
c. - să plătească cheltuielile vânzării: cheltuielile propriu zise ale actului, taxele de
timbru şi de autentificare – onorariul notarial, de publicitate imobiliară etc.
d. - să achite integral debitele pe care le are faţă de bugetul local până la încheierea
contractului de vânzare - cumpărare şi cele care decurg după încheierea contractului
de vânzare – cumpărare.
CAP. V. DISPOZIŢII FINALE

-

5.1.Toate obligaţiile reciproce se vor concretiza în contractul de vânzare-cumpărare.
5.2.Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitaţiei se pun la
dispoziţia solicitantului contra cost, în valoare de 50 lei.
5.3.Participanţii la licitaţie vor achita taxa de participare la licitaţie în suma de 50 lei.
5.4.Transmiterea dreptului de proprietate operează în momentul încheierii
contractului de vânzare – cumpărare în formă autentică.
Părţile se vor prezenta în termen de 20 zile după adjudecare la un birou notarial
pentru încheierea în formă autentică a contractului de vânzare – cumpărare.
5.5.Participarea la licitaţie este condiţionată de achitarea integrală de către aceştia a
debitelor pe care le au faţă de bugetul local, achitarea documentaţiei de licitaţie şi a
garanţiei de participare.
Participanţii la licitaţie pot fi persoane juridice sau persoane fizice.
Nu pot participa la licitaţie cei care :
au debite faţă de Consiliul Local Nădlac
sunt în litigii cu Consiliul Local Nădlac sau Primăria oraşului Nădlac
au fost adjudecatari ai unei licitaţii anterioare şi nu au încheiat contract cu Consiliul
Local Nădlac
CAP. VI.CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A LICITAŢIEI
6.1.Condiţii tehnice şi organizatorice

Vânzarea se va face prin licitaţie publică în data de ______.2013, ora 10,00 la
sediul primăriei oraşului Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 24.
Organizarea procedurii de licitaţie :
- comisia de licitaţie este numită prin dispoziţia primarului
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- nu pot participa la licitaţie, în calitate de cumpărători, membrii comisiei de
evaluare, membrii comisiei de licitaţie şi nici soţul (soţia), fraţii , copiii şi părinţii acestor
membri
- comisia de licitaţie va analiza documentele prezentate şi va întocmi lista cu
participanţii acceptaţi, excluzând de la participare pe cei care nu au prezentat în
totalitate, până în preziua licitaţiei, adică ______.2013, ora 12,oo, documentele de
participare
- şedinţa este condusă de preşedintele comisiei de licitaţie
- comisia stabileşte salturile de supralicitare
- în ziua şi la ora stabilite pentru începerea licitaţiei, în cazul în care sunt minimum
doi participanţi la licitaţie, preşedintele comisiei anunţă obiectul licitaţiei, face prezenţa
participanţilor la licitaţie şi constată dacă sunt îndeplinite condiţiile legale pentru
desfăşurarea acesteia, inclusiv cele de publicitate.
- preşedintele anunţă preţul iniţial de vânzare de la care se porneşte strigarea, cu
precizarea salturilor de supralicitare stabilite de comisie.
- În cazul în care nu s-au prezentat minimum doi participanţi la licitaţie sau în cazul în
care nici un ofertant nu a oferit cel puţin preţul de pornire, licitaţia se va repeta în
aceleaşi condiţii, încheindu-se proces verbal de constatare.
- repetarea licitaţiei se va face după trecerea a cel puţin 10 zile de la data precedentei
- participanţii la licitaţie vor prezenta oferte de preţ prin strigări, ofertă care trebuie să
respecte condiţiile de salt precizate la deschiderea licitaţiei.
- preşedintele de comisie anunţă tare şi clar suma oferită de licitant
- dacă la a treia strigare a ultimei oferte nu se strigă o sumă mai mare, preşedintele
comisiei anunţă adjudecarea licitaţiei celui care a oferit ultima sumă.
6.2.Condiţii financiare şi juridice
6.2.1. Garanţia de participare
- Garanţia de participare este în cuantum de 100 lei, aceasta se constituie până cel
târziu în preziua începerii licitaţiei la sediul Primăriei oraşului Nădlac, str. 1 Decembrie
nr. 24, ora 12,00, prin scrisoare de garanţie bancară, în original sau prin depunerea la
casieria primăriei oraşului Nădlac a ordinului de plată, cu condiţia confirmării acestuia
de către banca emitentă. Contul primăriei oraşului Nădlac în care se va depune
garanţia de participare este RO64TREZ0265006XXX000010.
Depunerea garanţiei este obligatorie şi constituie un criteriu eliminatoriu.
Dacă din diferite motive licitaţia se amână, se revocă sau se anulează, decizia de
amânare, revocare sau anulare nu poate fi atacată de către participanţii la licitaţie.
În acest caz, participanţilor la licitaţie li se va înapoia în termen de 5 zile de la data
licitaţiei garanţia de participare pe baza unei cereri scrise şi înregistrate la Primăria
oraşului Nădlac.
Prin înscriere la licitaţie toate condiţiile impuse prin caietul de sarcini se consideră
însuşite de participanţii la licitaţie.
Participanţii la licitaţie pierd garanţia depusă dacă persoana juridică/persoana fizică,
care a câştigat licitaţia, refuză să semneze contractul de vânzare – cumpărare.
Garanţia participantului care a câştigat licitaţia rămâne în contul preţului de vânzare.
6.2.2.Criterii de calificare şi de selecţie-documente solicitate
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6.2.2.1. Situaţia personală a participanţilor la licitaţie:
- pentru participanţi persoane juridice:
- fişa informaţii generale: denumire participant, sediul/adresa, număr de telefon
( fax), cod poştal, persoana de contact, cod fiscal, cont bancar de trezorerie
- declaraţie din care rezultă faptul că participantul nu este membru al comisiei de
evaluare, membru al comisiei de licitaţie şi nici soţul (soţia), fratele, copilul sau
părintele acestor membri
- act constitutiv al societăţii (statut/contract), certificat de înregistrare fiscală,
certificat de înregistrare la Registrul Comerţului
- ultimul bilanţ contabil vizat de DGFP, raportarea semestrială şi ultima balanţă de
verificare
- dovada că nu se află în litigiu cu Consiliul Local al oraşului Nădlac, respectiv
primăria oraşului Nădlac, aceasta eliberându-se la cerere de către primăria oraşului
Nădlac
- Certificat fiscal prin care să se ateste faptul că nu are datorii bugetare faţă de
Direcţia Generală a Finanţelor Publice, precum şi Consiliul Local al oraşului Nădlac.
Certificatele fiscale vor fi eliberate şi de instituţiile abilitate din localitatea de reşedinţă
a participantului şi vor fi depuse în formă originală.
- actul autentic de reprezentare, în cazul în care documentele sunt depuse de
împuterniciţii participanţilor şi nu de către aceştia personal.
- xerocopie după chitanţele care atestă plata caietului de sarcini ( 50 lei ), a taxei de
participare (50 lei) şi a garanţiei depuse ( 100 lei ).
- pentru participanţi persoane fizice:
- fişa informaţii generale: denumire participant, adresa, număr de telefon (fax), cod
poştal, persoana de contact, cont bancar de trezorerie
- declaraţie din care rezultă faptul că participantul nu este membru al comisiei de
evaluare, membru al comisiei de licitaţie şi nici soţul (soţia), fraţii, copiii şi părinţii
acestor membri
- dovada că nu se află în litigiu cu Consiliul Local al oraşului Nădlac, respectiv
primăria oraşului Nădlac, aceasta eliberându-se la cerere de către primăria oraşului
Nădlac.
- Certificat fiscal prin care să se ateste faptul că nu are datorii bugetare faţă de
Direcţia Generală a Finanţelor Publice, Consiliul Local al oraşului Nădlac.
Certificatele fiscale vor fi eliberate şi de instituţiile abilitate din localitatea de reşedinţă
a participantului şi vor fi depuse în formă originală.
- actul autentic de reprezentare, în cazul în care documentele sunt depuse de
împuterniciţii participanţilor şi nu de către aceştia personal.
- xerocopie după chitanţele care atestă plata caietului de sarcini ( 50 lei ), a taxei de
participare ( 50 lei ) şi a garanţiei depuse ( 100 lei ).
6.2.2.2.Dreptul participanţilor la licitaţie de a solicita clarificări
După obţinerea caietului de sarcini, cei care doresc să participe la licitaţie au
dreptul să solicite clarificări despre elementele cuprinse în aceasta până cel târziu cu 5
zile înainte de data desfăşurării procedurii de licitaţie, ora 16,oo. Solicitările se vor
transmite la sediul primăriei oraşului Nădlac, str. 1 Decembrie, nr. 24, jud. Arad, cod
315500. Primăria oraşului Nădlac are obligaţia de a răspunde la orice clarificare
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solicitată într-un interval de timp care să nu depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare
de la solicitare. Răspunsul la solicitare se va transmite tuturor participanţilor care au
cumpărat caietul de sarcini, fără a se dezvălui identitatea celui care a solicitat
respectivele clarificări.
6.3.Finalizarea procedurii de licitaţie.
La data desfăşurării licitaţiei publice, comisia de licitaţie stabilită conform dispoziţiei
primarului oraşului Nădlac, va parcurge următoarele etape:
- examinează documentaţia de participare şi stabileşte eventualele întârzieri care
duc la excluderea de la licitaţie a participanţilor în cauză
- Exclude de la licitaţie participanţii care au depus documentaţia incompletă
- Şedinţa de licitaţie se finalizează printr-un proces verbal în care se consemnează
modul de desfăşurare a licitaţiei respective, aspectele formale constatate la
verificarea documentaţiei de calificare.
- În ziua şi la ora stabilite pentru începerea licitaţiei, în cazul în care sunt minimum
doi participanţi, preşedintele comisiei anunţă obiectul vânzării, constată dacă sunt
îndeplinite condiţiile legale pentru desfăşurarea acesteia, inclusiv cele de
publicitate.
Licitaţia pentru vânzarea terenului se va desfăşura în data de ___/___/2013, la
sediul Primăriei oraşului Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 24.
Precizări: Înscrierea la licitaţie se poate efectua până cel târziu în preziua licitaţiei
inclusiv, ______2013, ora 12,oo, la sediul Primăriei oraşului Nădlac - birou
registratură.
Preţul de pornire a licitaţiei publice referitor la vânzarea terenului este de:
1 euro/mp.
Limba de redactare a ofertei: limba română.
Participantul care a câştigat licitaţia, se obligă să achite preţul terenului în
termen de 20 zile de la semnarea procesului-verbal de adjudecare la valoarea
adjudecată, la data semnării contractului de vânzare - cumpărare în faţa notarului
public .
Nesemnarea de către participantul care a câştigat licitaţia, a contractului în termenul
stabilit duce la pierderea garanţiei de participare şi disponibilizarea lotului de teren
pentru o nouă procedură.
Pentru participantul care a câştigat licitaţia şi a încheiat contractul de vânzarecumpărare, garanţia depusă pentru înscrierea la licitaţie se va reţine şi va constitui
avans din preţul de vânzare datorat de către cumpărător.
Din taxa de participare la licitaţie se suportă cheltuielile privind organizarea procedurii
(anunţuri publicitare, cheltuieli materiale - furnituri de birou).
Eventualele contestaţii cu privire la desfăşurarea procedurii de licitaţie se pot depune
la registratura Primăriei oraşului Nădlac în termen de 48 ore de la data desfăşurării
licitaţiei, iar comisia de soluţionare a contestaţiilor stabilită prin dispoziţia primarului
va analiza şi instrumenta contestaţiile în termen de 5 zile de la data înregistrării
acestora.
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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.11
din 30.01.2013
privind aprobarea listei de prioritate pentru acordarea locuinţelor pentru
tineri, destinate închirierii, în oraşul Nădlac şi a listei cuprinzînd solicitanţii
de locuinţe construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, care nu au
îndeplinit criteriile de acces la locuinţă
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 30.01.2013,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.601/17.01.2013
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul
primăriei nr.11521/06.11.2012
- Procesul verbal al comisiei sociale de analizare a dosarelor și
repartizare a locuin
pentru
Locuin
- Prevederile Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale
pentru Locuinţe – republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.
152/1998, aprobate prin H.G. nr.962/2001 cu modificările si
completările ulterioare
- Hotărârea Consiliului local Nădlac nr.46 din 10.04.2012 privind
propunerile criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în
soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru
tineri, destinate închirierii
- Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr.35886/I.M. din
30.05.2012, înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr.
5879/12.06.2012
- Procesul-Verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, înregistrat la
Agenţia Naţională pentru Locuinţe sub nr.8310/28.06.2012, iar la
Primăria oraşului Nădlac sub nr.6338/27.06.2012
- Hotărârea Consiliului local Nădlac nr.113/21.08.2012 privind aprobarea
criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor
de
locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate
închirierii, în oraşul Nădlac
Adresa
Ministerului
Dezvoltării
Regionale
şi
Turismului
nr.
65828/D.G.L.P./13.09.2012, înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub
nr. 8798/17.09.2012
- Hotărârea Consiliului local Nădlac
nr.124 din 25.09.2012 privind
modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local Nădlac
nr.
113/21.08.2012
- Adresa
Ministerului
Dezvoltării
Regionale
şi
Turismului
nr.
74473/D.G.L.P./05.10.2012, înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub
nr. 10626/22.10.2012
- Prevederile art. 36 alin. 6 lit. a pct. 17 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare

-

Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare,
agricultură, juridică şi de disciplină
- Avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,
protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală
- Avizul favorabil al comisiei pentru activită
-culturale, culte,
învă
protec
copii, tineret și sport
În temeiul art. 45(3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se aprobă lista privind ordinea de prioritate a solicitanţilor de locuinţe
pentru tineri, destinate închirierii, în oraşul Nădlac, realizate prin Agenţia Naţională
pentru Locuinţe, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2. Se aprobă lista cuprinzând solicitanţii de locuinţe construite prin Agenţia
Naţională pentru Locuinţe, care nu au îndeplinit criteriile de acces la locuinţă,
conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- locuitorilor, prin afișare
- Instituţiei Prefectului - judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios
Administrativ – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios
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HOTĂRÂREA Nr.12
Din 30.01.2013
privind aprobarea parcelării terenului în suprafaţă de 2483 mp, parcela nr.
cad.302288, evidenţiată în CF nr.302288 Nădlac
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
30.01.2013,
Având în vedere:
Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.565/2013
referatul arhitectului-șef din cadrul primăriei nr.438/2013
referatul de admitere al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad, Biroul
de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad nr.83532/2012, înregistrat la primăria
orașului Nădlac sub nr.432/2013
prevederile art.36(2), lit.”c”, (5) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
extras CF nr.302288 Nădlac
avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia
mediului şi turism, administraţie publică locală;
avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură,
juridică şi de disciplină;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă parcelarea terenului situat în oraşul Nădlac, str. Dr. M. Luther, nr.6,
evidenţiat în CF nr.302288 Nădlac, parcela nr. cad.302288, în suprafaţă de 2483 mp, în
scopul delimitării a 2 parcele.
Art.2. După parcelare, vor rezulta următoarele parcele cu suprafeţele aferente,
conform schiţelor de parcelare şi amplasament şi delimitare, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre:
1. LOT 1, nr. cad.304790, în suprafaţă de 1756 mp, categoria de folosinţă
pășune, intravilan cu casă în str. Dr. M. Luther, nr.6, proprietar Oraşul
Nădlac asupra terenului
2. LOT 2, nr. cad.304791, în suprafaţă de 727 mp, categoria de folosinţă
pășune, intravilan viran în str. I. L. Caragiale, proprietar Oraşul Nădlac
asupra terenului
Art.3. Terenul evidenţiat în CF nr.302288 Nădlac, parcela cu nr. cad.302288 nu a
făcut obiectul cererilor depuse în baza legilor proprietăţii.
Art.4. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primăria oraşului Nădlac şi
se va depune la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Biroul de Carte Funciară Arad în
vederea înscrierii în Cartea Funciară a oraşului Nădlac.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:
 Primarului oraşului Nădlac,
 Cetăţenilor, prin afişare
 Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei

JURIDIC

31.01.2013
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Compartimentului urbanism din cadrul primăriei
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Biroul de Carte Funciară Arad
Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios
Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios
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HOTĂRÂREA nr.13
din 30.01.2013
privind aprobarea Planului de acţiune locală pentru anul 2013
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2013,
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.536/2013
- referatul d-lui Farkaş Ştefan, referent din cadrul biroului administrativ
secretariat al primăriei oraşului Nădlac nr.469/2013
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.162/30.10.2007 privind aprobarea
protocolului care se va încheia cu Secretariatul General al Guvernului şi Agenţia Naţională
pentru Romi
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.26/28.02.2008 privind avizul Consiliului
Local Nădlac referitor la recunoaşterea Grupului de iniţiativă „Speranţa” Nădlac din cadrul
proiectului Phare RO 2004
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi
sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.430/2001 privind aprobarea Strategiei
Guvernului României pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor, cu modificările şi completările
ulterioare
- prevederile art.36(2), lit.”e”, (7), lit.”c” 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 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Planul de acţiune locală pentru anul 2013, conform anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- d-lui Farkaş Ştefan
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios
Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios .
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PLAN DE ACTIUNE
2013
Prioritate nr. 1 – Educatie
Obiectiv – Incurajarea tinerilor
Activităti

pentru a-şi termina studiile

3.)
Organizarea
unor Luna martie
intalniri in colaborare cu
Serviciul
Public
de
Asistenta Sociala Nadlac
intre un specialist de le
Protectia Copilului Arad si
tinerii romi

Rezultate
estimate
Convingerea
părinţilor
de
necesitatea
studiilor
Cât mai mulţi
tineri romi cu
studii
finalizate.
Reducerea
numarului de
abandon
scolar,
Acceptarea
propriei
identitati.

4.) Colaborarea cu şcoala

Inţelegere

1.) Colaborarea cu părintii

Termen de
realizare
La nevoie

2.) Colaborarea cu tinerii, Trimestrial
si incurajarea lor .

La nevoie

Buget estimativ
0

0

0

0

Prioritate nr. 2 - Obţinerea unor locuri de munca
Obiectiv – Angajarea a cât mai multe persoane
Activităti

Termen
realizare
Contactarea si colaborarea Trimestrial
cu o firmă de amplasare a
forţei de muncă pe piaţa
muncii
Informarea romilor despre Organizat
oferta
colaborare
firma

de Rezultate
Buget
estimate
estimativ
Obţinerea
de
0
informaţii
cu
privire la locurile
de
muncă
vacante
in Angajarea a cât
0
cu mai
multe
persoane

1

Prioritate nr. 3 – facilitare prin întocmirea actelor
Obiectiv –Identificarea persoanelor fără acte de identitate
- Obţinerea actelor de identitate
Activităti
Termen
de Rezultate
Buget estimativ
realizare
estimate
Intocmirea actelor pentru La nevoie
obţinerea
0
obtinerea
cărtii
de
actelor
identitate
Colaborarea
cu La nevoie
Rezolvarea
0
S.P.C.L.E.P. Nădlac
problemelor
Consultanţă
pentru La nevoie
Eliminarea
0
probleme
juridice
–
situaţiei
de
instanţă
neexecutare a
-Conştientizarea
hotărârilor
consecinţelor
pentru
judecătoreşti
nepunerea în executare a
unor
hotărâri
ale
administraţiei
publice
locale sau ale instanţelor
de judecată.

Prioritate nr. 4 – Cultură
Obiectiv – Păstrarea si promovarea culturii etniei rome
Activităti

Termen
de Rezultate
Buget
realizare
estimate
estimativ
formarea unei trupe de Primul trimestru
Promovarea
0
dans
valorilor
culturale
tradiţionale
Participarea la evenimente La nevoie
Integrare sociala
0
culturale

2

3

ROMÂNIA
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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.14
Din 30.01.2013
privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local, care vor fi prestate
de beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, pentru anul 2013
Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
30.01.2013,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.564/2013
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
oraşului Nădlac nr.437/2013
- Prevederile art. 6 (7) din Legea nr.416 din 18.07.2006 privind venitul minim
garantat, cu modificările şi completările ulterioare
- Prevederile Ordonanţei nr.21 din 30.01.2002, privind gospodărirea localităţilor
urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile art 36 (1), (2), lit.”d”, (6) lit. a pct.16 din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură,
juridică şi de disciplină,
- Avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie
mediu şi turism, administraţie publică locală,
- Avizul favorabil al comisiei pentru activită
- culturale, culte,
învă
tineret și sport
În temeiul Art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul
2013, care vor fi prestate de beneficiarii Legii nr.416/2001, privind venitul minim
garantat, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică:
- Primarului oraşului Nădlac
- Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul primăriei oraşului Nădlac
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ
- Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios
PREŞEDINTE DE
LUPȘA EUGEN

SECRETAR
ALEXANDRU GROS

Anexa la H.C.L. nr.14/30.01.2013
Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local care vor fi prestate de
beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, pentru anul
2013
1. Curăţenia domeniului public al oraşului Nădlac, de pe marginea DN 7, cuprins
între zona punctului de frontieră şi intrarea în localitate ( dinspre Arad),
constând în strângerea manuală de hârtii, resturi de ambalaje, peturi din plastic
etc.
2. Încărcarea gunoiului rezultat de la curăţenia efectuată pe domeniul public
3. Răzuirea rigolelor şi desfundarea canalelor de scurgere din parcarea din Piaţa
Unirii ( str. Victoriei )
4. efectuarea curăţeniei în jurul localului de învăţământ nr. 2 ( clasele V – VIII),
prin strângerea manuală a resturilor de ambalaje, curăţenia şanţurilor de
vegetaţie de pe str. N. Bălcescu din faţa claselor V – VIII şi încărcarea acestora
în saci din plastic
5. Măturat manual materialul antiderapant rezultat în urma activităţii de
deszăpezire, pe străzile asfaltate
6. curăţat parcul central din P-ţa Unirii prin strângerea manuală a resturilor de
ambalaje, golirea coşurilor stradale
7. măturat şi curăţat manual zăpada din jurul instituţiilor publice, a trotuarelor,
împrăştiat material antiderapant pe trotuare ( primărie, poliţie, trezorerie, scoli,
zona centrală, staţii de autobuz etc).
8. măturat aleile din Parcul Central, greblat resturile vegetale şi încărcarea
acestora în saci
9. curaţat şanţuri dalate din zona centrală a oraşului, str. Victoriei, str. G. Coşbuc,
str. N. Bălcescu, prin îndepărtarea vegetaţiei ierboase din acestea
10. săparea trandafirilor din zona centrală a oraşului, parc, magazine etc.
11. defrişarea vegetaţiei lemnoase din Parcul Pădurice, săparea trandafirilor din
jurul locurilor de joacă
12. efectuarea curăţeniei în jurul ştrandului, cosirea ierbii din jurul fostei fabrici de
lapte de pe str. N. Bălcescu colţ cu str. Decebal
13. strângerea peturilor şi a altor resturi de ambalaje din şanţurile de pe str. G.
Enescu, Dorobanţi
14. pregătirea solului din rondourilor pentru flori, prin săpare, greblare în vederea
plantării florilor de sezon
15. toaletarea pomilor de pe marginea DJ 709 J din cartierul Viile Vechi
16. Curăţenia digurilor de resturi de embalaje, împrăştierea muşuroaielor
17. săparea vegetaţiei ierboase de pe trotuarele oraşului Nădlac
18. efectuarea curăţeniei în curtea şi în exteriorul primăriei
19. întreţinerea spaţiilor verzi şi florale de la sensul giratoriu ( str. Ludovit Boor
colţ cu str. J. G. Tajovsky
20. tăierea vegetaţiei lemnoase de pe marginea drumurilor, curăţarea şanţurilor
dalate de vegetaţie,
pe str. Victoriei, str. G. Enescu, tăierea vegetaţiei
lemnoase de pe marginea drumului către groapa de gunoi a oraşului, curăţenia
canalului din jurul gropii de gunoi de hârtii, ambalaje de plastic, gunoaie etc.

21. desfundarea şanţurilor şi podeţelor
22. colectarea gunoaielor de pe păşunea de pe str. 1 Decembrie colţ cu str. Peneş
Curcanul
23. Curăţenia spaţiilor verzi prin tăierea vegetaţiei ierboase şi lemnoase din zona
PTF Nădlac, curăţenia şanţurilor din jurul pescăriei
24. pregătirea pentru iarnă a zonelor florale din centrul oraşului şi din sensul
giratoriu ( str. Tajovsky colţ cu str. Ludevit Boor)
25. Vopsirea indicatoarelor de circulaţie şi a băncilor din parcuri,
26. curăţarea şanţurilor din jurul cimitirului ortodox de pe str. M. Eminescu, str. M.
Kogălniceanu
27. efectuarea curăţeniei pe malul digului ( voca)
28. săparea vegetaţiei (ierbii) dintre pavajul din piaţa agroalimentară, măturarea
manuală a pieţei, cură
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HOTĂRÂREA Nr.15
din 30.01.2013
privind desemnarea primarului oraşului Nădlac pentru
evaluarea performanţelor profesionale ale secretarului
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
30.01.2013,
Având în vedere:
expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.535/2013
prevederile art.36(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
prevederile art.107 din Hotărârea nr.611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu
modificările şi completările ulterioare
Hotărârea Consiliului local Nădlac nr.210/23.12.2008 privind desemnarea
primarului oraşului Nădlac pentru evaluarea performanţelor profesionale ale
secretarului
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 activită
-culturale, culte,
învă
copii, tineret și 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 desemnează primarul oraşului Nădlac, d-l Vasile Ciceac, pentru
evaluarea performanţelor profesionale ale secretarului oraşului Nădlac, d-l Alexandru
Gros, desemnarea fiind valabilă pe toată durata mandatului primarului.
Art.2. Prezenta hotărâre abrogă prevederile contrare prezentei hotărâri
adoptate anterior.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
 Primarului oraşului Nădlac,
 Secretarului oraşului Nădlac
 Compartimentului resurse umane din cadrul primăriei
 Instituţiei Prefectului judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios
Administrativ, Compartimentul Controlul Leglită
PREŞEDINTE DE
LUPȘA EUGEN
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HOTĂRÂREA NR.16
Din 30.01.2013
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

„Obligaţiile şi răspunderile care revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna

gospodărire a localităţii”.

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2013
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.673/19.01.2013
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
nr.652/18.01.2013
- prevederile Art. 36 (2) lit.,,c”, (6) pct.16 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. Nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanţei nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
- prevederile O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile Ordonanţei nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi
completările ulterioare
- prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2007 - privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor – republicată,
- Legea nr. 227/2002 pentru aprobarea O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea programului de
gestiune al câinilor făra stăpân,
- prevederile Legii nr. 60/11 martie 2003 pentru aprobarea OUG nr. 55/2002 privind regimul de
deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac Nr.72/28.04.2009 privind „obligaţiile şi răspunderile care
revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a
localităţii”;
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac Nr. 189/18.12.2009 privind modificarea şi completarea
Hotărârii Consiliului Local nr.72/28.04.2009
- 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 activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și
familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport
În temeiul Art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
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Art.1. Se emite acordul de principiu, în vederea iniţierii procedurii prevăzute de Legea
nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, asupra proiectului de hotărâre
privind „Obligaţiile şi răspunderile care revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor
pentru buna gospodărire a localităţii”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- cetăţenilor prin afişare
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios
PREŞEDINTE DE
LUPȘA EUGEN

SECRETAR
ALEXANDRU GROS
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Anexa la H.C.L. nr. _____________/2013
PROIECT DE HOTĂRÂRE
din__________/2013

privind „Obligaţiile şi răspunderile care revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor
pentru buna gospodărire a localităţii”
Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de _____2013
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.
/ 2013
- referatul compartimentului Administrarea patrimoniului local din cadrul Primăriei oraşului
Nădlac nr.
/18.01.2013
- prevederile Art. 36 (2) lit.,,c”, (6) pct.16 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. Nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanţei nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
- prevederile O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile Ordonanţei nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi
completările ulterioare
prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2007 - privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor – republicată,
- Legea nr. 227/2002 pentru aprobarea O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea programului de
gestiune al câinilor făra stăpân,
- prevederile Legii nr. 60/11 martie 2003 pentru aprobarea OUG nr. 55/2002 privind regimul de
deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac Nr. 72/28.04.2009 privind „obligaţiile şi răspunderile care
revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a
localităţii”;
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac Nr. 189/18.12.2009, privind modificarea şi completarea
Hotărârii Consiliului Local nr.72/28.04.2009
- Avizul_____ al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, juridică şi de
disciplină,
- Avizul _____ al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie , mediu şi turism,
administraţie publică locală,
- Avizul _____ al comisiei pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie,
muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport
În temeiul Art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Prezenta hotărâre stabileşte obligaţiile şi răspunderile care revin instituţiilor publice,
agenţilor economici şi cetăţenilor pentru păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul oraşului Nădlac,
buna gospodărire şi respectarea normelor de igienă
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Asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul oraşului, buna gospodărire şi respectarea
normelor de igienă constituie o obligaţie fundamentală a instituţiilor publice, agenţilor economice cu
sau fără personalitate juridică , a altor persoane juridice, precum şi a cetăţenilor.
Art.2. Instituţiilor publice, agenţilor economici şi celorlalte persoane juridice le revin
următoarele obligaţii:
a) să întreţină în stare corespunzătoare imobilele în care îşi desfăşoară activitatea, prin
efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice;
b) să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte,
întreţinerea firmelor şi a faţadelor imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv
spălarea, curăţarea şi zugrăvirea periodică a acestora;
c) să asigure curăţenia la locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare şi pe
celelalte terenuri pe care le deţin, precum şi pe căile de acces;
d) să asigure igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, prin activităţi de
curăţare, dezinsecţie şi deratizare;
e) să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi
materialele refolosibile;
f) să efectueze şi să menţină curăţenia spaţiilor verzi din jurul imobilelor în care îşi desfăşoară
activitatea, a trotuarelor, a părţii carosabile a străzii sau a drumului pe porţiunea din
dreptul imobilului, a locurilor de parcare pe care le folosesc, să îndepărteze zăpada şi
gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor şi incintelor în care îşi desfăşoară activitatea;
g) să amplaseze la intrarea în instituţii, sedii ale agenţilor economici şi altor persoane juridice
precum şi la intrarea în spaţii comerciale coşuri pentru hârtii, ambalaje şi resturi de ţigări;
h) să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe
drumurile publice;
i) să finalizeze construcţiile începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în condiţiile şi
în termenele stabilite de acestea.
j) să respecte măsurile stabilite de consiliul local pentru asigurarea igienei publice şi
curăţeniei în localităţi;
k) să încheie contracte de prestări servicii cu operatori specializaţi, pentru colectarea,
transportul şi depozitarea deşeurilor, la deponeul de deşeuri;
Art. 3. În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, cetăţenilor le revin următoarele obligaţii:
a) întreţinerea şi curăţenia locuinţelor pe care le deţin în proprietate sau cu chirie, a anexelor
gospodăreşti, a curţilor şi împrejmuirilor acestora;
b) curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi
zugrăvirea periodică a acestora;
c) finalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în condiţiile şi
în termenele stabilite de acestea;
d) repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor;
e) să asigure în permanenţă menţinerea curăţeniei trotuarelor din jurul gospodăriei, pe partea
carosabilă a străzii sau a drumului pe porţiunea din dreptul gospodăriei, întreţinerea
zonelor verzi din jurul imobilelor, menţinerea curăţeniei în locurile de parcare pe care le
folosesc.
f) îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau
pe care le folosesc în alte scopuri;
g) păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie şi în locurile publice
h) depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile special amenajate de
autorităţile administraţiei publice locale;
i) curăţarea de noroi a mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice.
j) săparea şanţurilor, curăţarea şi întreţinerea acestora , întreţinerea rigolelor şi podeţelor
aferente proprietăţii
k) să respecte măsurile stabilite de consiliul local pentru asigurarea igienei publice şi
curăţeniei în localităţi;
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Art. 4. Nerespectarea sau neîndeplinirea obligaţiilor şi responsabilităţilor stabilite prin prezenta
hotărâre atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz, a persoanelor
vinovate şi se sancţionează potrivit legii.
Art. 5. Constituie contravenţie următoarele fapte:
a) neîntreţinerea în stare corespunzătoare a imobilelor pe care le deţin în proprietate sau cu
chirie, a anexelor gospodăreşti, a curţilor şi împrejmuirilor acestora, prin efectuarea
lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice;
b) neîntreţinerea spaţiilor verzi din jurul locuinţelor - imobilelor pe care le deţin în proprietate
sau cu chirie ( ex. cositul ierbii şi buruienilor, văruirea pomilor, fasonatul pomilor în intravilanul
oraşului)
c) neasigurarea reparării, spălării geamurilor şi a vitrinelor, neînlocuirea celor sparte,
neîntreţinerea firmelor şi a faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul
străzii;
d) neasigurarea curăţeniei la locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare şi pe
celelalte terenuri pe care le deţin, precum şi pe căile de acces;
e) neasigurarea igienei în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, prin activităţi de
curăţenie, dezinsecţie şi deratizare;
f) răscolirea gunoiului din containere sau locurile special amenajate, de către persoane fizice
în scopul recuperării a diferite obiecte, materiale, hârtii sau resturi alimentare.
g) nefinalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în condiţiile
şi în termenele stabilite de acestea;
h) nerepararea şi neîntreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor;
i) lăsarea liberă în stradă a animalelor şi păsărilor de orice fel,
i1) circulaţia liberă atât ziua cât şi noaptea, a câinilor pe domeniul public fără lesă
şi botniţă, neînsoţiţi,
i2) neridicarea murdăriei rămase după staţionarea şi hrănirea animalelor în locurile amenajate
pentru staţionarea acestora
j) ruperea sau tăierea florilor şi arbuştilor, plantaţiilor şi împrejmuirilor de orice fel de pe
domeniul public sau privat a oraşului, precum şi trecerea peste rondouri de flori şi spaţii
verzi;
k) folosirea aparatelor şi locurilor de joacă destinate copiilor, de către persoane cu
vârsta peste 14 ani precum şi staţionarea în acestea în intervalul de timp 24,0008,00.
l) aruncarea deşeurilor de orice fel ca hârtii, ambalaje precum şi a resturilor de ţigări, coji de
seminţe, sticle, cutii, în săli de spectacole, parcuri şi alte spaţii care fac parte din domeniul
public;
m) dormitul pe bănci şi pe zonele verzi din parcuri;
n) neexecutarea lucrărilor de săpare a şanţurilor pentru scurgerea apelor pluviale, după
măsurătorile efectuate de specialiştii primăriei, nedesfundarea podeţelor, şanţurilor şi rigolelor
pentru scurgerea apelor pluviale
n1) neefectuarea şi nemenţinerea curăţeniei trotuarelor, a spaţiilor verzi din jurul gospodărieiimobilului, a părţii carosabile a străzii sau a drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc
şi neîndepărtarea zăpezii şi gheţii de pe trotuarele din dreptul imobilelor şi incintelor în care
locuiesc.
o1) depozitarea pe domeniul public a materialelor de construcţii (ex. balast, nisip,
cărămizi, etc.) cu excepţia celor care deţin autorizaţie de construire valabilă sau
care efectuează reparaţii la imobil, pe perioada efectuării lucrărilor. Constatarea
depozitării materialelor de construcţii se stabileşte din momentul luării în evidenţă
a acestora de către împuterniciţii primarului oraşului Nădlac sau Poliţia locală, prin
întocmirea unui proces - verbal de constatare, urmând ca în urma unor verificări
ulterioare ( 15 zile), să se aplice amendă contravenţională pentru nerespectarea
condiţiilor de depozitare.
o2) depozitarea pe domeniul public a utilajelor agricole, a produselor agricole,
resturilor vegetale şi a altor materiale ,
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o3) depozitarea pe domeniul public a combustibililor solizi folosiţi la încălzirea
locuinţelor ( ex. cărbune, lemne ) pe o perioadă mai mare de 15 zile din momentul
constatării de către împuterniciţii primarului oraşului Nădlac sau Poliţia locală, prin
întocmirea unui proces – verbal de constatare, urmând ca în urma unor verificări
ulterioare ( 15 zile), să se aplice amendă contravenţională pentru nerespectarea
condiţiilor de depozitare.
p) necurăţarea de noroi a mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe
drumurile publice,
q) murdărirea căilor publice (străzi, trotuare, alei, curţi) ca urmare a lucrărilor de intervenţie
sau a activităţilor de încărcare - descărcare a mijloacelor de transport;
r) lăsarea amplasamentului după finalizarea unor lucrărilor edilitar - gospodăreşti,
sau de intervenţii la reţelele de utilităţi, neadus la cotă şi cu resturi materiale
(pietre, bolovani, balast, alte reziduuri) pe suprafaţa acestuia,
s) aşternerea pe traseul lucrărilor edilitar - gospodăreşti, sau de intervenţii la
reţelele de utilităţi, care urmează a fi supuse lucrărilor de refacere a zonelor
verzi, de pământ care are în compoziţie resturi materiale de orice fel ( ex.
pietre, bolovani, etc), sau pământ lutos, pământ provenit din straturile
inferioare - rezultat din excavaţii, săpături, etc.;
t) lipirea anunţurilor şi afişelor de orice fel, în alte locuri decât cele stabilite pentru afişaj;
u) construirea de garduri neautorizate pe domeniul public pentru împrejmuirea unor suprafeţe
de teren din faţa imobilelor;
v) cultivarea zarzavaturilor şi plantelor furajere pe locurile publice;
w) depozitarea oricăror bunuri sau materiale, pe scări, culoarele sau holurile folosite în comun;
x) staţionarea şi parcarea autovehiculelor de orice fel în piaţa agroalimentară în afara
orarului zilelor de piaţă cu excepţia autovehiculelor care aprovizionează societăţile comerciale
din piaţă.
y) circulaţia cu ciclomotoare, motopede, motorete, pe trotuarele din intravilanul localităţii de
pe toate străzile oraşului Nădlac, excepţie făcând pista specială pentru biciclişti de pe
strada N. Bălcescu
z) circulaţia pe trotuarul pavat de pe str. Victoriei ( str. N. Bălcescu –
Independenţei) şi în parcul central al oraşului Nădlac a bicicletelor, motoretelor,
ciclomotoarelor şi motopedelor.
aa) parcarea şi staţionarea autovehiculelor de orice fel pe trotuare, alei pietonale, spaţii verzi
(parcul din P-ţa Unirii, zona ,, Pădurice”etc. );
bb) deteriorarea, distrugerea sau mutarea băncilor, a indicatoarelor rutiere, a coşurilor de
gunoi stradale, a mobilierului stradal şi altor bunuri de folosinţă publică;
cc) deteriorarea şi murdărirea clădirilor, spaţiilor verzi, căminelor de vizitare a reţelelor
subterane, a coşurilor de hârtii şi altor asemănătoare;
dd) păşunatul animalelor în parcuri sau în alte locuri publice;
ee) practicarea jocurilor sportive în parcuri şi pe zonele verzi, în afara locurilor special
amenajate pentru acest scop;
ff) deversarea apelor uzate reziduale, menajere, din fose şi grupuri sanitare pe domeniul
public
gg) tulburarea liniştii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect, ori
prin strigăte sau larmă între orele 22 00 – 6 00;
hh) depozitarea reziduurilor menajere, industriale, a celor provenite din demolări, a reziduurilor
agricole, gunoaielor, precum şi a materialelor refolosibile în alte locuri decât cele special
amenajate;
ii) intervenţii şi modificări asupra infrastructurii aparţinând domeniului public fără aprobarea
Primăriei.
Art. 6. Contravenţiile prevăzute la art. 5 se sancţionează după cum urmează:
1. cele de la lit. a), b), c), d), e), f), cu amendă de la 600 – 1000 lei pentru persoane juridice
şi de la 200 – 400 lei pentru persoane fizice;
2. cele de la lit. g), h), j), k), cu amendă de la 200 – 400 lei pentru persoane fizice,
3. cele de la lit. i), i1), i2), cu amendă de la 300 – 500 lei pentru persoane fizice;
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4. cele de la lit. l), m), p), q), r), s), aa), bb) cu amendă de la 800 – 1000 lei pentru
persoane juridice şi de la 400 – 600 lei pentru persoane fizice;
5. cele de la lit. n), n1), o1), o2), o3), t), u), v), w), cu amendă de la 300 - 500 lei
pentru persoane fizice şi de la 600 - 1000 lei pentru persoane juridice.
6. cele de la lit. cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), cu amendă de la 300 – 500 lei
pentru persoane fizice şi de la 800 – 1000 lei pentru persoane juridice,
7. cele de la lit. x), y), z), cu amendă de la 800 - 1000 lei pentru persoane juridice
şi de la 200-400 lei pentru persoane fizice.
Art. 7.(1) În cazul în care prin săvârşirea contravenţiei s-a cauzat o pagubă şi există tarife de
evaluare a acesteia, persoana împuternicită să aplice sancţiunea stabileşte şi despăgubirea, cu acordul
expres al persoanei vătămate, făcând menţiunea corespunzătoare în procesul verbal.
(2) Dacă nu există tarife de evaluare a pagubei, persoana vătămată îşi va putea
valorifica pretenţiile potrivit dreptului comun.
(3) Valoarea despăgubirilor pentru degradarea şi distrugerea bunurilor aparţinând
domeniului public şi privat al oraşului Nădlac este specificată în anexa 1 la prezentul proiect de
hotărâre.
Art. 8. Constatarea contravenţiilor se va face pe bază de proces verbal de contravenţie de
către:
 Poliţia oraşului Nădlac;
 Poliţia locală ;
 Împuterniciţii Primarului Oraşului Nădlac
Art.9. La aplicarea sancţiunilor contravenţionale se aplică şi prevederile
Ordonanţei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările
ulterioare .
Art. 10.
(1) Împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se
poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.
(2) Plângerea însoţită de o copie a procesului verbal de constatare a contravenţiei se depune
la registratura Primăriei oraşului Nădlac.
(3) Plângerea împreună cu dosarul cauzei va fi înaintată de îndată instanţei de judecată

competentă să o soluţioneze.

Art. 11.Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de
la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate
din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând mențiune
despre această posibilitate în procesul-verbal. Termenele statornicite pe ore încep să
curgă de la miezul nopții zilei următoare, iar termenul care se sfârșește într-o zi de
sărbătoare legală sau când serviciul este suspendat se va prelungi până la sfârșitul primei
zile de lucru următoare ( 2 zile lucrătoare de la data încheierii procesului – verbal).
Plata amenzii se face la Serviciul impozite şi taxe din cadrul
Primăriei, sau în contul
RO90TREZ02621350201XXXXX, iar o copie după chitanţă se predă de către contravenient
agentului constatator.
Art.12. Sumele provenite din amenzi se fac venit la bugetul local.
Art.13. Prezenta hotărâre intră în vigoare odată cu aducerea la cunoştinţă publică prin
afişare.
Art.14. Prezenta hotărâre abrogă Hotărârea Consiliului local al oraşului Nădlac
nr.72/28.04.2009 și nr.189/18.12.2009.
Art.15. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- Serviciului Poliţiei locale Nădlac
- Poliţiei oraşului Nădlac
- cetăţenilor prin afişare
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios
Inițiator- PRIMAR
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Anexa 1 la HCL nr._______/_____2013

VALOAREA DESPĂGUBIRILOR PENTRU DISTRUGEREA ŞI DEGRADAREA BUNURILOR DE PE
DOMENIUL PUBLIC ŞI PRIVAT AL ORAŞULUI NĂDLAC
ŞI PENTRU OCUPAREA ABUZIVĂ DE TERENURI
NR.
CRT.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29

CATEGORIA DE BUNURI

VALOARE

Distrugerea a 1 mp stradă pavată
120 lei
Distrugerea a 1 mp stradă asfaltată
220 lei
Distrugerea a 1 mp stradă betonată
200 lei
Distrugerea a 1 mp stradă
120 lei
Distrugerea a 1 ml împrejmuire din lemn
132 lei
Distrugerea a 1 ml împrejmuire din prefabricate beton
170 lei
Distrugerea a 1 ml împrejmuire plasă sârmă pe ramă
120 lei
Distrugerea a 1 ml împrejmuire gard viu
70 lei
Distrugerea a 1 mp zona verde
120 lei
Distrugerea unei bănci
300 lei
Distrugerea unui scaun
230 lei
Distrugerea unui coş pentru colectat hârtie
170 lei
Distrugerea unui vas pentru flori, din beton
108 lei
Distrugerea unui vas pentru flori, mozaicat
228 lei
Distrugerea unui arbore cu diametru între 10 cm – 20 cm
180 lei
Distrugerea unui arbore cu diametru peste 20 cm
300 lei
Distrugerea unui semn de circulaţie
150 lei
Distrugerea unui semn de orientare sau dirijare
300 lei
Deteriorarea fântânilor şi cişmelelor publice
250 lei/buc
Degradarea suprafeţelor pietonale mozaicate
170 lei/mp
Degradarea capacelor la căminele de vizitare, necarosabile
250 lei/buc
Degradarea capacelor la gurile de scurgere pentru colectarea apelor pluviale
200 lei / buc
Degradarea capacelor carosabile de la căminele de vizitare
300 lei/buc
Distrugerea sau furtul unui arbore ornamental ( tuia)
50 lei/buc
distrugerea sau furtul florilor de sezon
2 lei/ buc
Ocuparea abuzivă de teren în vederea cultivării de legume sau
2 lei/mp
Ocuparea abuzivă de teren în vederea comercializării
ambulante a produselor agroalimentare sau industriale:
- târguri
10 lei/mp
- trotuare şi spaţii verzi
18 lei/mp
Ocuparea abuzivă de teren pentru comercializarea de bunuri
10 lei/mp
Ocuparea abuzivă de teren privind amplasarea :
- panourilor publicitare
200 lei/panou
- gheretelor
500 lei/gheretă
- spre vânzare a autovehiculelor, motoretelor, motocicletelor
50 lei/buc
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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.17
din 30.01.2013
privind modificarea și completarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local Nădlac
nr.7/20.01.2012
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
30.01.2013,
Având în vedere:
expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.758/2013
referatul compartimentului informatizare din cadrul primăriei nr.754/2013
adresa BRECO nr.124CF/22.01.2013, înregistrată la primăria orașului Nădlac
sub nr.749/22.01.2013
Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.18/27.01.2009 privind aprobarea
participării Oraşului Nădlac în cadrul Proiectului „Studiu de fezabilitate şi proiect
tehnic pentru drumul Csanad Palota- Nădlac”
Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.114/29.07.2010 privind participarea
Oraşului Nădlac în cadrul Proiectului HURO/0801/082 „Pregătirea construcţiei
drumului de legătură Csanadpalota- Nădlac”, precum şi asigurarea fondurilor
necesare implementării acestuia
Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.147/24.11.2010 pentru aprobarea
Studiului de fezabilitate pentru obiectivul - Construire drum de legătură
Csanadpalota- Nădlac
Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.7/20.01.2012 privind aprobarea unor
măsuri referitor la proiectul #Construc
Nădlac- Csanadpalota#
prevederile art.36(2), lit.b, e, (4), lit.d, (7), lit.c din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare
avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia
mediului şi turism, administraţie publică locală;
avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură,
juridică şi de disciplină
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă modificarea și completarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local
Nădlac nr.7/20.01.2012, astfel:
Art.1. Se aprobă participarea Oraşului Nădlac în cadrul proiectului
HURO/1101/178/1.1.1. Building Csanadpalota- Nagylak cross-border connecting
road/Cspalota-Nadlac finan
ransfrontalieră
Ungaria-România 2007-2013, cât și asigurarea fondurilor necesare implementării
proiectului anterior men
Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii mai sus men
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
 primarului oraşului Nădlac

JURIDIC

2013

1




compartimentului informatizare din cadrul primăriei
Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios
Administrativ- Compartimentul Controlul legalităţii actelor şi contencios
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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.18
Din 30.01.2013
privind aprobarea procesului verbal al comisiei de negociere a nivelului chiriilor
pentru localurile școlare
Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţă ordinară din data de
30.01.2013,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a consilierului local d-l Lupșa Eugen nr.869/2013
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul
primariei nr.887/2013
- Procesul verbal al comisiei de negociere a nivelului chiriilor pentru
localurile școlare nr.808/2013
- Contractul de închiriere încheiat la data de 31.01.2012 între Parohia
Ortodoxă din Nădlac și Grupul Școlar Jozef Gregor Tajovsky Nădlac
- Contractul de închiriere încheiat la data de 31.01.2012 între Parohia
Română Unită cu Roma Greco-Catolică din Nădlac și Grupul Școlar Jozef
Gregor Tajovsky Nădlac
- Contractul de închiriere încheiat la data de 31.01.2012 între Parohia
Romano Catolică din Nădlac și Grupul Școlar Jozef Gregor Tajovsky
Nădlac
- Contractul de închiriere încheiat la data de 30.01.2012 între Parohia
Evanghelică- Lutherană din Nădlac și Grupul Școlar Jozef Gregor
Tajovsky Nădlac
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.133/30.10.2012 privind numirea
comisiei de negociere a nivelului chiriilor pentru localurile școlare, precum
esteia
- Prevederile art.36(1), (2), lit.c, (4), lit.a din Legea 215/2001 privind
administraţia publică locala, republicata, cu modificările şi completările
ulterioare
- Avizul favorabil al Comisiei pentru activităţi economico–financiare,
agricultura, juridica si de disciplina
- Avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,
protectie mediu si turism, administratie publica locala
- Avizul favorabil al comisiei pentru activită
-culturale, culte,
învă
ncă
copii, tineret și sport
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

JURIDIC

01.02.2013

1

Art.1. Se aprobă procesul verbal al comisiei de negociere a nivelului chiriilor
pentru localurile școlare înregistrat la primăria orașului Nădlac sub
nr.808/23.01.2013, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre, contractele de închiriere pentru localurile școlare urmând a se semna
func
Art.2. Prezenta Hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac
- Parohiei Ortodoxe din Nădlac
- Parohiei Române Unite cu Roma Greco- Catolică
- Parohiei Romano Catolice din Nădlac
- Parohiei Evanghelice- Lutherane din Nădlac
- Institutiei Prefectului Judetului Arad, Serviciul Juridic și Contencios
Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios.
PREŞEDINTE DE
LEGALITATE
LUPȘA EUGEN

JURIDIC

SECRETAR
ALEXANDRU GROS

01.02.2013
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HOTĂRÂREA Nr.19
Din 30.01.2013
privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a
Oraşului Nădlac a imobilului evidenţiat în CF nr. 304832 Nădlac
Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
30.01.2013,
Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.877/2013
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul
primăriei nr. 774/23.01.2013
- prevederile art.36 alin. 1 din Legea nr.18/1991 a fondului funciar,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile art.42 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor
imobile preluate în mod abuziv în perioada 06 martie 1945- 22
decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- prevederile art.36(2), lit. c, din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Extras CF nr. 304832 Nădlac (provenită din conversia de pe hârtie a CF
nr. 840 Nădlac )
- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare,
agricultură, juridică şi de disciplină
- Avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,
protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se aprobă trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea privată
a Oraşului Nădlac a imobilului evidenţiat în CF nr.304832 Nădlac (provenită din conversia
de pe hârtie a CF nr. 840 Nădlac ), respectiv parcela nr. top. 1531/1, Cad:C1,
top.1531/1.
Art. 2. Se dispune radierea notării de sub B2 din CF nr.304832 Nădlac ( provenită
din conversia pe hârtie a CF nr.840 Nădlac ) a dreptului de administrare operativă înscris
în favoarea Întreprinderii Judeţene GCL Arad.
Art. 3. Terenul menţionat la art. 1 este situat în intravilanul localităţii Nădlac şi nu
a făcut obiectul cererilor depuse în baza prevederilor legilor proprietăţii.
Art. 4. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primăria oraşului
Nădlac şi se va depune la Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară Arad, în vederea
înscrierii în Cartea Funciară a oraşului Nădlac.

JURIDIC
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Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică :
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad, Biroul Carte Funciară
- Instituţiei Prefectului - judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios
Administrativ – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios
PREŞEDINTE DE
LUPȘA EUGEN

JURIDIC

SECRETAR
ALEXANDRU GROS

04.02.2013
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HOTĂRÂREA Nr.20
din 30.01.2013
privind aprobarea depunerii cererii de finan
de Îngrijire a Copiilor Nădlac pentru accesarea fondurilor nerambursabile acordate din
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei
finan
– Scara de evacuare
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
30.01.2013,
Având în vedere:
expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.987/2013
referatul Serviciului Centrului de Zi de Îngrijire a copiilor Nădlac nr.734/2013
documenta
. nr.39/2011, înregistrată
la primăria orașului Nădlac sub nr.748/2013
Ordinul nr.2765/2012 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare şi evaluare
a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale
pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale, precum şi de decontare a finanţării;
prevederile art.36(2), lit.b, e, (4), lit.d, (7), lit.c din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare
avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia
mediului şi turism, administraţie publică locală;
avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură,
juridică şi de disciplină
avizul favorabil al comisiei pentru activită
sănătate
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 depunerea cererii de finan
de Îngrijire a Copiilor Nădlac pentru accesarea fondurilor nerambursabile acordate din
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei
finan
– Scara de evacuare.
Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului în valoare de 10878 Euro- valoarea
în lei fiind de 47.299 lei, Consiliul local Nădlac obligându-se să asigure cofinanţarea din
bugetul local a procentului de 10 % din valoarea totală a proiectului în cuantum de 1088
Euro- valoarea în lei fiind de 4731 lei, suma urmând a se aloca printr-o hotărâre de
consiliu ulterioară la data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului local
Nădlac pentru anul 2013.
Art.3. Se aprobă asigurarea, prin bugetul Serviciului Centrului de Zi de îngrijire a
Copiilor Nădlac, a finan
cheltuielilor neeligibile și a celor neprevăzute, și anume
acces clădire scara de evacuare ( demontat geam, spart perete pentru locaș ușă acces,

JURIDIC
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procurat, montat u
calorifer, modificat conducte încălzire ) în valoare totală de 2500 lei, suma urmând a se
aloca printr-o hotărâre de consiliu ulterioară la data aprobării bugetului de venituri și
cheltuieli al Consiliului local Nădlac pentru anul 2013.
Art.4. Prin aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013 pentru
Serviciul Centrului de Zi de Îngrijire a Copiilor Nădlac se asigură func
men
Art.5. Se aprobă asigurarea cheltuielilor de func
a destina
a semnării
procesului verbal de recep
Ministerul Muncii, Familiei
Art.6. Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul #Scara de evacuare #,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică:
 primarului oraşului Nădlac,
 Serviciului Centrului de Zi de îngrijire a copiilor Nădlac
 Compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei
 compartimentului urbanism din cadrul primăriei
 compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
 compartimentului achiziţii publice din cadrul primăriei
 Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios
Administrativ- Compartimentul Controlul legalităţii actelor şi contencios

PREŞEDINTE DE
LUPȘA EUGEN

JURIDIC

SECRETAR
ALEXANDRU GROS

04.02.2013

2

