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

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

HOTĂRÂREA Nr.108
din 30.07.2013

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
30.07.2013,

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

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

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

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

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

HOTĂRĂRE:

Art.1. Se alege preşedinte de şedinţă și se desemnează cu conducerea
lucrărilor dlac pentru -
30.07.2013, d-l BODNĂRESCU VASILE CONSTANTIN din partea UNIUNII SOCIAL
LIBERALE.

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

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :
- primarul orașului Nădlac
- Institu – Jude

Administrativ, Compartimentul Controlul Legalită
Contencios

PREŞEDINTE DE CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
BODNĂRESCU VASILE CONSTANTIN SECRETAR

ALEXANDRU GROS





JURIDIC 31.07.2013 1

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

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

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

HOTĂRÂREA Nr.109
Din 30.07.2013

privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac
din data de 30.07.2013

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
30.07.2013,

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 30.07.2013, 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
BODNĂRESCU VASILE CONSTANTIN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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Anexa la
Hotărârea Consiliului local nr.109/30.07.2013

ORDINEA DE ZI

A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC DIN DATA DE
30.07.2013

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

Consiliului local din data de 30.07.2013.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al

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

extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 26.07.2013.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficien

la normele de apărare împotriva incendiilor constatate la nivelul orașului Nădlac.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local Nădlac

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

nr.28/19.02.2013.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosin

Hercules, proprietatea Oraşului Nădlac către Asocia -
Nădlăcan.

8.Proiect de hotărâre privind actualizarea pre
intravilanul localită
fizice titulare a dreptului de preem

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitan ii care au acces
la locuin
solicitan
îndeplinit criteriile de acces la locuin

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

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

12.Diverse.

PREŞEDINTE DE
BODNĂRESCU VASILE CONSTANTIN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

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

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

HOTĂRÂREA Nr.110
Din 30.07.2013

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local
Nădlac din data de 26.07.2013

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 30.07.2013,

Având în vedere:
- prevederile art.42(5) din Legea nr.215/2001 privind

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare

În temeiul art.45(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului
local Nădlac din data de 26.07.2013, conform anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și

Contencios Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii
Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE
LEGALITATE BODNĂRESCU VASILE CONSTANTIN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA Anexa la HCL nr.110 din 30.07.2013
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

PROCESUL VERBAL

al desfăşurării şedinţei extraordinare din data de 26.07.2013 a Consiliului local Nădlac

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 26.07.2013 a
fost convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.336/23.07.2013, prin
convocator şi înmânarea invitaţiilor.

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

La şedinţă participă d-l primar Vasile Ciceac, d-l secretar Gros Alexandru, d-na
consilier juridic Ianecsko Alina.

D-l secretar constată că la ședință sunt prezenți toți consilierii aflați în funcție, astfel
declarând  şedinţa legal constituită.

Preşedintele de şedinţă, d-l Porubski Ioan, 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 26.07.2013.

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

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

4.Diverse.
D-l secretar face precizarea faptului că în ce privește punctul nr.3 al ordinea de zi nu

s-a primit încă avizul din partea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, astfel că acest
proiect de hotărâre nu se poate supune spre analiză și aprobare, deoarece documentația
care se propune spre aprobare nu a fost avizată. Convocarea Consiliului Local s-a efectuat
deoarece conform prevederilor art.4 din Ordonanța de urgență nr.77/2013, autoritățile
publice locale au obligația ca în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia
să adopte acte normative specifice de aprobare a structurii funcționale. Se propune ca
celelalte puncte, respectiv  punctul nr.2 să fie dezbătute la ședința viitoare a consiliului.

Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, nefiind alte
discuții, d-l Porubski Ioan Dușan- preşedinte de şedinţă declară închise lucrările şedinţei
extraordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 26.07.2013.

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

Președinte de ședință Secretar
Porubski Ioan Dușan Alexandru Gros
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

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

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

HOTĂRÂREA Nr.111
Din 30.07.2013

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local
Nădlac din data de 12.07.2013

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 30.07.2013,

Având în vedere:
- prevederile art.42(5) din Legea nr.215/2001 privind

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare

În temeiul art.45(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului
local Nădlac din data de 12.07.2013, conform anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și

Contencios Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii
Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE
LEGALITATE BODNĂRESCU VASILE CONSTANTIN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA Anexa la HCL nr.111 din 30.07.2013
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

PROCESUL VERBAL
al desfăşurării şedinţei extraordinare din data de 12.07.2013 a Consiliului local Nădlac

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 12.07.2013 a
fost convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.326/09.07.2013, prin
convocator şi înmânarea invitaţiilor.

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

La şedinţă participă d-l secretar Gros Alexandru, d-na consilier juridic Ianecsko Alina,
d-l Cralic Ioan- compartiment contabilitate-casierie, d-l Iamriska Cristian- reprezentant 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 Porubski Ioan, 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 12.07.2013.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 27.06.2013.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local
ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Consiliului Local al orașului Nădlac pentru anul 2013.

5.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 12.07.2013”, care este aprobat cu 8
voturi DA. D-l secretar face precizarea că votul necesar pentru adoptarea proiectului  de
hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 5 voturi ).

Se trece la pct.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței
ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 27.06.2013

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

Deoarece nu sunt obiecţiuni sau completări, se supune la vot „proiectul de hotărâre
privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de
27.06.2013”, fiind aprobat cu 8 voturi DA, votul necesar pentru adoptarea proiectului de
hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 5 voturi ).
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Se trece la pct.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anual al
bugetului local ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

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

Se trece la pct.4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli al Consiliului Local al orașului Nădlac pentru anul 2013.

D-l Lupșa Eugen susține că din partea comisiei economice se acordă aviz favoravil, cu
un amendament, suma de 85.000 lei propusă pentru centru administrativ să fie repartizată
pentru ștrand, suma de 50.000 lei de la semaforizare, respectiv suma de 60.000 lei propusă
pentru iluminat să fie alocată pentru amenajare parc central.

D-l primar susține că consiliul este cel care ia decizia finală în ce privește repartizarea
sumelor, s-a analizat și discutat în ședința comisiilor de specialitate de aseară, iar decizia
finală aparține consiliului.

D-l Porubski Ioan susține că este necesar să se discute referiror la reabilitarea
parcului cu proiectantul, să se vadă ce anume se poate face cu suma care s-a alocat în acest
an pentru acest obiectiv.

D-l primar este de părere că ar fi necesar ca aceste probleme să fie analizate
împreună cu consilierii la o ședință reunită, deoarece este foarte greu ca să fie prezentă
marea majoritate a consilierilor la ședințele de consiliu.

D-l Porubski Ioan susține că alocarea banilor pentru reamenajarea parcului central se
efectuează de către consiliul local, însă doleanțele cetățenilor sunt să nu se atingă de pomii
plantați în parc.

D-l Lupșa Eugen este de părere că este necesar să fie efectuată o analiză referitor la
ce se poate face cu suma care s-a propus a se aloca, respectiv energie electrică, săpături,
băncile o parte, ultimele să fie plantele.

D-l primar este de părere că ar fi necesar să se stabilească ce lucrări se pot efectua la
ștrand din sumele alocate, există o schiță a proiectului, este necesar să fie efectuat un calcul
estimativ, consilierii să-și spună punctul de vedere referitor la lucrările care să fie efectuate
cu prioritate la acest obiectiv.

D-l Lupșa Eugen susține că se pot amenaja vestiarele, casa de bilete, toalete, să fie
făcută curățenie, refăcut gardul de împrejmuire, iar dotarea se poate efectua ulterior.

D-l Bodnărescu Vasile pune întrebarea dacă suma repartizată pentru școală cuprinde
și lucrarea pentru grădiniță.

D-l Cralic Ioan susține că d-na Boari Ana a procedat la împărțirea sumei și aceasta
cuprinde și lucrarea de la grădiniță.

D-l primar îi pune în vedere d-lui Cralic Ioan să-i reamintească la d-na Boari Ana
despre factura neachitată în cuantum de 12.000 lei care reprezintă lucrarea de închidere cu
geamuri de la școala nr.5.

Nefiind alte discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, astfel:

- forma inițială, propusă de către executiv- 8 voturi abținere
- forma propusă de către comisia economică- fiind pronunțate 8 voturi DA
- votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității consilierilor în

funcție ( 8 voturi ).
Se trece la pct.5. Diverse.
D-l Bodnărescu Vasile susține că astfel cum a solicitat și la o ședință anterioară, este

de părere că ar fi necesar convocarea comisiei locale de ordine publică, ședință în care să fie
analizate problemele sesizate referitor la neînțelegerile cu privire la verificările tehnice și
omologări, cel puțin până la ședința de consiliu viitoare, aceste probleme să fie dezbătute și
analizate.
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D-l secretar aduce la cunoștința consiliului faptul că prin apariția Legii nr.165/2013 au
fost aduse modificări la legile proprietății, pe un termen de 6 luni se sistează eliberarea
titlurilor de proprietate, este necesar să se procedeze la inventarierea tuturor parcelelor din
intravilan și extravilan, din bugetul local pentru acest an s-a alocat o sumă de 60.000 lei
pentru hărți gis, procedură care s-a dorit să fie efectuată pe parcursul a 3 ani, însă aceasta
este necesar să fie definitivată pe o perioadă de 6 luni, de asemenea mai există alocată o
sumă de 10.000 lei pentru măsurători din extravilan, care se poate utiliza în acest sens, este
necesar încărcarea de la OCPI Arad cu programul de date, sigur suma alocată în acest an nu
va ajunge pentru ceea ce este necesar a se reglementa în acest an, mai ales că în luna
decembrie a acestui an este necesar ca lucrarea de inventariere să fie predată la comisia
județeană de fond funciar.

D-l Lupșa Eugen susține că are mari rezerve în ce privește aplicarea prevederilor
acestei legi, mai ales având în vedere faptul că în zona sudică a țării nici nu există cadastru,
în ce privește orașul Bistrița aceasta este singura localitate unde s-a făcut programul pilot de
cadastru.

D-l secretar precizează faptul că fiecare unitate administrativ-teritorială cunoaște care
este procentul de teren care este măsurat și care este procentul de eliberare a titlurilor de
proprietate, de asemenea dacă există excedent care poate fi retrocedat, în localitatea Nădlac
mai există cereri de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenului care nu au fost
încă soluționate în baza Legii nr.1/2000, procedură care este necesar a fi finalizată.

D-l Lupșa Eugen pune întrebarea ce se întâmplă cu terenurile situate în intravilan care
sunt proprietatea orașului.

D-l secretar susține că acestea nu intră în discuție în sensul retrocedării, de asemenea
nici în ce privește terenul de vis a vis de gară care după aprobarea noului PUG care probabil
că va fi în luna iulie, va fi în intravilan. O problemă o reprezintă și terenurile situate în zona
Viile Vechi, precum și zona malului Mureșului unde parcelele sunt în minus, în ce privește
costurile este necesar în primul rând să fie instalat softul, pe urmă vor fi introduce datele,
dacă sumele necesare pentru această procedură nu vor fi suficiente, se va adresa consiliul în
vederea suplimentării acestora.

D-l Bodnărescu Vasile întreabă dacă au fost predate apartamentele către titularii la
care au fost repartizate.

D-l primar susține că apartamentele au fost predate titularilor pe bază de proces
verbal, încă nu sunt definitivate toate utilitățile, reprezentanții ANL doresc ca predarea-
primirea acestora să fie efectuată oficial, aceste apartamente s-au predat pentru ca titularii
să aibă posibilitatea să facă eventualele amenajări, zugrăveli, robineți, uși, să le schimbe
dacă doresc, ce dorește fiecare, luni se va proceda la efectuarea curățeniei pe exterior,
pavaj, la data când toate utilitățile vor fi efectuate, se va proceda la predare finală oficială,
fiind invitați la acest eveniment și consilierii.

Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, nefiind alte
discuții, d-l Porubski Ioan Dușan- preşedinte de şedinţă declară închise lucrările şedinţei
extraordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 12.07.2013.

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

Președinte de ședință Secretar
Porubski Ioan Dușan Alexandru Gros
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ROMÂNIA
JUDEŢUL  ARAD

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC
315500-Nădlac, str.1 Decembrie,nr.24,tel:0257474325,Fax:473300

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

HOTĂRÂREA nr.112
din 30.07.2013

privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficienţelor la normele de apărare împotriva
incendiilor constatate la nivelul oraşului Nădlac

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2013,
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului orașului Nădlac nr.7953/11.07.2013
- Raportul de analiză a activităţii de prevenire împotriva incendiilor și a neregulilor la normele de
apărare împotriva incendiilor constatate la controalele desfășurate de serviciul voluntar în semestrul
II 2013 în sectorul de competen /02.07.2013
- raportul de evaluare a capacită
semestrul I al anului 2013, nr.7520/02.07.2013
- prevederile art.13, lit.i), art.14, art.15 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.18 din Regulament de planificare, organizare, desfăşurare a activităţii de prevenire
a situaţiilor de urgenţă prestate de servicii voluntare aprobat prin Ordinul 160/2007;
- prevederile art. 36 alin. 2 lit.d) şi  alin. 6 pct.8 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, juridică şi de
disciplină,
- Avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie , mediu şi turism,
administraţie publică locală,
- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social - culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie,
muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport

În temeiul art.45(1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă măsurile pentru remedierea deficienţelor la normele de apărare împotriva
incendiilor constatate la nivelul unităţii administrativ teritoriale Nădlac, prevăzute în anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac;
- Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „V.Goldiş” al Judeţului Arad;
- Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Nădlac;
- Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac;
- Serviciului Centrului de Zi de îngrijire a copiilor Nădlac
- Casei de Cultură
- Instituţia Prefectului Judeţului Arad, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ-

Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios.

PREŞEDINTE DE Ă         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
BODNĂRESCU VASILE CONSTANTIN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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Anexa la HCL nr.112 din 30.07.2013

Măsuri pentru remedierea deficienţelor la normele de aparare împotriva incendiilor la
nivelul unităţii administrativ teritoriale Nădlac

Nr.
Crt.

Deficienţe/Nereguli/Activităţi Propuneri de măsuri pentru
îndepărtarea deficienţelor la normele
de apărare împotriva incendiilor

Termen de
realizare

Răspunde

1 Art.110, alin (2) din OMAI
nr.163/2007- calea de evacuare
(coridor) este amplasat mobilier care
reduce lăţimea căii de evacuare la
localul de şcoală nr.1 şi la toate
locaţiile grădiniţelor.

Eliberarea căilor de evacuare
(coridoare) de mobilier la localul
de şcoală nr.1 şi la toate locaţiile
grădiniţelor, cu respectarea
prevederilor art. 110, alin (2) din
OMAI nr.163/2007

01.09.2013 -Director prof.
Huszarik Pavel

2 Art.2.6.16 din P118/1999 Normativ de
siguranţă la foc a construcţiilor –
sensul de deschidere a uşilor pe traseul
de evacuare este spre interior contrar
sensului de deplasare a persoanelor la
localurile de şcoală nr.1 şi nr.2 şi
Grădiniţa PP2 str. Dr. M. Luther
nr.144.

Modificarea sensul de
deschidere a uşilor pe traseul de
evacuare a persoanelor la:
localurile de şcoală nr.1 şi nr.2,
Grădiniţa PP2 str. Dr. M. Luther
nr.144, cu respectarea art. 2.6.16
din P118/1999.

01.09.2013 -Director prof.
Huszarik  Pavel

3 Art.2.6.18 din P118/1999- la Grădiniţa
PN2 , str Stejarului nr.5, în dreptul uşii
de evacuare spre clădirea veche există
prag care are înălţimea mai mare de
2,5 cm.

Înlăturarea pragului care are
înălţimea mai mare de 2,5 cm la
Grădiniţa PN2, str. Stejarului
nr.5, în dreptul uşii de evacuare
spre clădirea veche, conform
Art.2.6.18 din P118/1999.

01.09.2013 -Director
Huszarik Pavel

4 Art.131 OMAI 163/2007- nu este
asigurată dotarea cu mijloace de primă
intervenţie în caz de incendiu la
localurile de şcoală şi grădiniţe.

Dotarea cu mijloace de primă
intervenţie în caz de incendiu la
localurile de şcoală şi grădiniţe,
potrivit planurilor de apărare
împotriva incendiilor.

01.09.2013 Director prof.
Huszarik Pavel

5
P118/1999, art. 4.2.107 - nu există
scara exterioară de evacuare a
persoanelor în caz de incendiu la
Centrul de zi îngrijire copii.

Realizarea scării exterioară de
evacuare a persoanelor în caz de
incendiu la Centrul de zi îngrijire
copii cu respectarea prevederilor
P118/1999, art. 4.2.107

01.09.2013 Director Iaros
Rudolf

6 art.4.13 NP086-2005 Normativ pentru
proiectarea, executarea şi exploatarea
instalaţiilor de stingere a incendiilor:
hidranţii interiori de incendiu nu sunt
marcaţi cu iluminat de siguranţă în
clădirea Casei de cultură a oraşului.

Marcarea hidranţilor interiori de
incendiu cu iluminatul de siguranţă
conform art.4.13 NP086-2005
Normativ pentru proiectarea,
executarea şi exploatarea
instalaţiilor de stingere a incendiilor

31.12.2013 Director,
Kresan Andrei

7 Lipsa spaţiilor de garare încălzite pentru
autospeciala psi şi ambulanţa SMURD
( gararea autospecialei psi se face în curte,
iar a ambulanţei în garaj deschis).

Art.13 lit f) din Legea nr.307/2006
Prevederea în bugetul local a
resurselor financiare pentru
realizarea Proiectului tehnic şi a
execuţiei spaţiilor de garare pentru

-Primar Vasile
Ciceac
-Consiliul
Local



JURIDIC 01.08.2013 3

autospeciale pesi şi ambulanţa
SMURD.

8 Deficienţe constatate la gospodăriile
populaţiei şi instituţii, menţionate în
raport

1.Verificarea înlăturării
deficienţelor constatate la
gospodăriile populaţiei, la instituţii
şi servicii subordonare consiliului
local.
2. Continuarea controalelor de
prevenire la normele de apărare
împotriva incendiilor în
gospodăriile populaţiei. .

Permanent -Primar
Vasile Ciceac
- şef.serviciu
Roszkoş Ioan

9 - Informarea persoanelor fizice şi
juridice pentru cunoaşterea şi
respectarea regulilor şi a măsurilor
de apărare împotriva incendiilor la
nivelul localităţii

Permanent -şef serviciu
Roszkoş Ioan

PREŞEDINTE DE EMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
BODNĂRESCU VASILE CONSTANTIN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA
_____________________________________________________________________

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

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

HOTĂRÂREA Nr.113
din 30.07.2013

privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.10/30.01.2013

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
30.07.2013,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.8401/22.07.2013
- referatul consilierului juridic din cadrul aparatului permanent de lucru al

Consiliului Local al orașului Nădlac nr.8400/22.07.2013
- sesizarea Institu - jude

Administrativ, privind nelegalitatea Hotărârii nr.10/30.01.2013 adoptată de
către Consiliul Local al orașului Nădlac, nr.1017/16.07.2013, înregistrată la
primăria orașului Nădlac sub nr.8363/19.07.2013

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.10/30.01.2013 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

- prevederile art.36(2), lit.”c”, (5) 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(3) 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 revocarea Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.10/30.01.2013.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:

 Primarului oraşului Nădlac,
 Cetăţenilor, prin afişare
 Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
 Compartimentului urbanism din cadrul primăriei
 Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE
BODNĂRESCU VASILE CONSTANTIN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA
_____________________________________________________________________

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

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

HOTĂRÂREA Nr.114
din 30.07.2013

privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.28/19.02.2013

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
30.07.2013,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.7984/11.07.2013
- referatul consilierului juridic din cadrul aparatului permanent de lucru al

Consiliului Local al orașului Nădlac nr.7983/11.07.2013
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.28/19.02.2013 privind aprobarea parcelării

terenului în suprafaţă totală de 878 mp, parcela nr. top.3427, evidenţiată în CF
nr.304500 Nădlac

- prevederile art.36(2), lit.”c”, (5) 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(3) 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 revocarea Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.28/19.02.2013.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:

 Primarului oraşului Nădlac,
 Cetăţenilor, prin afişare
 Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
 Compartimentului urbanism din cadrul primăriei
 Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE ATE
BODNĂRESCU VASILE CONSTANTIN SECRETAR

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

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

HOTĂRÂREA Nr.115
Din 30.07.2013

privind aprobarea dării în folosin a grederului Hercules, proprietatea Oraşului
Nădlac către Asocia Producătorilor Agricoli-

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în sedinta ordinară din data de 30.07.2013,
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului orasului Nădlac nr.8365/22.07.2013
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
nr.8482/23.07.2013
- factura nr.0513166 din 20.06.2013; proces verbal de recep
nr.7016/20.06.2013
-minuta încheiată între Primăria ora

sub nr.8287/17.07.2013
- Statutul și Actul Constitutiv al Asocia Producătorilor Agricoli
- prevederile art.36(2), lit.c, (5), lit.a, (6), pct.13, art.124 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 sănătate și familie, muncă
protec
În temeiul prevederilor art.45(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă darea în folosin a grederului Hercules, seria 1909/221,
nr.inventar 2087, către Asocia Producătorilor Agricoli- , cu sediul în
localitatea Nădlac, str. 1 Decembrie, nr. 24, judeţul Arad, având cod fiscal 30625117,
reprezentată prin Porubszki Gheorghe – Teodor, identificat cu CI, Seria AR, nr.547504,
domiciliat în localitatea Nădlac, str. Victoriei, nr.11, jude

Art.2. Folosin gratuită prevăzută la art.1 se stabilește pe termen de 3 ani de la
data semnării contractului de dare în folosin terenului, cu posibilitatea
prelungirii acestuia.

Art.3. Grederul menţionat în cuprinsul prevederilor art.1 va fi folosit doar în vederea
între rii drumurilor agricole din extravilanul orașului Nădlac de către Asociaţia
Producătorilor Agricoli- Nădlacan şi nu se poate subînchiria sau acorda în folosinţă
gratuită unei alte persoane.

Art.4. Contractul de folosin cu Asocia
Producătorilor Agricoli- dlăcan face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. În vederea semnării contractului men se desemnează
primarul orașului Nădlac- Vasile Ciceac.

Art.6. În cazul în care interesul local o impune, contractul de folosin
încetează de drept.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică :
- primarului oraşului Nădlac
- Asocia Producătorilor Agricoli- Nădlacan
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei



- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios
Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE
BODNĂRESCU VASILE CONSTANTIN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA
_____________________________________________________________________

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

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

HOTĂRÂREA Nr.116
din 30.07.2013

privind actualizarea pre
Nădlac, aferente construc

dreptului de preem

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
30.07.2013,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.8511/2013
- referatul secretarului orașului Nădlac nr.8510/2013
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.67/03.05.2007 privind aprobarea pre

aferente construc ă a persoanelor fizice titulare a
dreptului de preem

- prevederile art.36(2), 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(3) 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 actualizarea pre
localită proprietatea privată a persoanelor fizice
titulare a dreptului de preem , la 1,50 lei/mp.

Art.2. Prezenta hotărâre modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local
Nădlac nr.67/03.05.2007.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
 Primarului oraşului Nădlac,
 Cetăţenilor, prin afişare
 Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
 Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE
BODNĂRESCU VASILE CONSTANTIN SECRETAR

ALEXANDRU GROS



JURIDIC 01.08.2013 2



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.117
din 30.07.2013

privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii care au acces la locuinţe
pentru tineri, destinate închirierii, în oraşul Nădlac şi a listei cuprinzând
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 30.07.2013,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.8527/2013
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr.8503/2013
- Procesul verbal nr.8170 din 16.07.2013 întocmit de către comisia socială

de analizare a dosarelor şi repartizare a locuinţelor construite prin
Agenţia Naţională pentru Locuinţe

- Prevederile art.8 din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei
Naţionale pentru Locuinţe – republicată, cu modificările şi completările
ulterioare

- Prevederile Cap.III din 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 , 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 solicitanţilor de locuinţe  pentru tineri, destinate
închirierii, în oraşul Nădlac, realizate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, care au
acces la locuinţă prin îndeplinirea prevederilor punctului A din criterii, 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
- cetă
- Instituţiei Prefectului - judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE
BODNĂRESCU VASILE CONSTANTIN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

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

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

HOTĂRÂREA nr.118
din 30.07.2013

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

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
30.07.2013,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.8558/2013
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr.8524/2013
- adresa S.C. STAR BUSINESS LIMITED SRL din 27.11.2012, înregistrată la

primăria oraşului Nădlac, sub. Nr. 12573/27.11.2012
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.171/18.12.2012 privind aprobarea

închirierii terenului în suprafaţă de 2920 mp, parcela nr. top. 4055/8/1,
evidenţiată în CF nr. 302608 Nădlac (provenită din conversia pe hârtie a CF nr.
9242 Nădlac)

- Prevederile art.12, alin.ultim din Contractul de închiriere nr.13762/27.12.2012
încheiat între Oraşul Nădlac şi S.C. STAR BUSINESS LIMITED S.R.L.

- Prevederile art. 36 (2), lit. „c” , 5, lit. „a”, „b” din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare

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

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

În temeiul art. 45(3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă demararea procedurii de reziliere a contractului de închiriere nr.
13762/27.12.2012, încheiat între Oraşul Nădlac şi S.C. STAR BUSINESS LIMITED S.R.L.,
cu sediul în Deva, str. Stadion nr. 4, CIF RO 30757002, nr. înregistrare la Oficiul
Registrul Comerţului J20/920/2012, ca urmare a nerespectării prevederilor art.12, alin.
ultim al contractului, precum și a Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.171/18.12.2012.

Art.2. Rezilierea contractului de închiriere se poate efectua pe cale amiabilă, în caz
de achitare a sumei de 328.544 lei de către S.C. STAR BUSINESS LIMITED S.R.L.,
reprezentând chiria şi majorările de întârziere, la Biroul Notarului Public sau, în caz
contrar, pe cale judecătorească.

Art.3. Pentru semnarea tuturor documentelor notariale privind rezilierea
contractului de închiriere la Biroul Notarului Public, precum și în cazul rezilierii
contractului de închiriere pe cale judecătorească, contract men
se mandatează:

- primarul orașului Nădlac- VASILE CICEAC
- secretarul orașului Nădlac- ALEXANDRU GROS

care își vor putea exercita mandatul și distinct, independent, câte unul.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
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- Primarului oraşului Nădlac.
- Compartimentului impozite şi taxe din cadrul primăriei
- Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- S.C. STAR BUSINESS LIMITED S.R.L.
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ, Compartiment Controlul Legalită tencios

PREŞEDINTE DE
BODNĂRESCU VASILE CONSTANTIN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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