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HOTĂRÂREA Nr.89
din 27.06.2013
privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
27.03.2013,
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, d-l PORUBSKI IOAN DUȘAN
din partea UNIUNII SOCIAL LIBERALE.
Art.2. Pre
Art.3. Prezenta hotărâre are caracter constator neputând fi contestată în
justi
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :
- primarul orașului Nădlac
- Institu
– Jude
Administrativ, Compartimentul Controlul Legalită
Contencios

PREŞEDINTE DE
PORUBSKI IOAN DUȘAN

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR
ALEXANDRU GROS
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HOTĂRÂREA Nr.90
Din 27.06.2013
privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac
din data de 27.06.2013

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
27.06.2013,
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 27.06.2013, din anexa la prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios
Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi
Contencios

PREŞEDINTE DE
PORUBSKI IOAN DUȘAN

JURIDIC

28.06.2013

SECRETAR
ALEXANDRU GROS

1

Anexa la
Hotărârea Consiliului local nr.90/27.06.2013

ORDINEA DE ZI
A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC DIN DATA DE
27.06.2013
1a.Alegerea pre
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a
Consiliului local din data de 27.06.2013.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 27.05.2013.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al
extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 31.05.2013.
4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Consiliului Local al orașului Nădlac pentru anul 2013.
5.Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri, pe care reprezentanţii
Consiliului Local Nădlac în cadrul A.G.A. al SC Apoterm Nădlac SA, le vor promova şi
aproba.
6.Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv și Statutului
Asocia
ezvoltare intercomunitară Apă Canalizare Jude
Nădlac este membru asociat.
7.Proiect de hotărâre privind majorarea redeven
rezultate din contractul de
concesiune pentru delegarea gestiunii serviciului public de producere, transport,
distribu
nr.1048/01.02.2008.
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român în
proprietatea privată a oraşului Nădlac a cotei de 3/5 din terenul în suprafaţă de 250 mp,
parcela nr. cad. 12345-12350/1/1/7/2, evidenţiată în CF nr. 304891 Npdlac– Nr. CF
vechi 9020 Nădlac (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 9020 Nădlac.
9.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licita
proprietatea privată a orașului Nădlac.
10.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de func
.
11.Proiect de hotărâre privind radierea din inventarul domeniului public al
orașului Nădlac a Digului vechi de apărare.
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ și RLU- Înfiin
parc fotovoltaic pentru producere energie electrică, beneficiar S.C. BPI ROM NOVEMBER
SUN PV S.R.L. București.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ și RLU- Înfiin
parc fotovoltaic pentru producere energie electrică, beneficiar S.C. BPI ROM VICTOR
INVEST PV S.R.L. București.
14.Proiect de hotărâre privind însușirea propunerilor finale de PUG și RLU de
către Consiliul Local Nădlac.
15.Diverse.
PREŞEDINTE DE
PORUBSKI IOAN DUȘAN
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HOTĂRÂREA Nr.91
Din 27.06.2013
privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac
din data de 27.05.2013

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 27.06.2013,
Având în vedere:
- prevederile
art.42(5)
din
Legea
nr.215/2001
privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
În temeiul art.45(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local
Nădlac din data de 27.05.2013, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și
Contencios Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii
Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE
LEGALITATE
PORUBSKI IOAN DUȘAN

JURIDIC

28.06.2013

SECRETAR
ALEXANDRU GROS
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Anexa la HCL nr.91 din 27.06.2013

PROCESUL VERBAL
al desfăşurării şedinţei ordinare din data de 27.05.2013 a Consiliului local Nădlac
Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 27.05.2013 a fost
convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.220/20.05.2013, prin convocator
şi înmânarea invitaţiilor.
La lucrările şedinţei participă următorii consilieri: Bodnărescu Vasile Constantin,
Harazin Andrei, Kszenics Pavel, Lupșa Eugen, Mazuch Marinela Luminița Felicia, Balint Ioan
Iaroslav, Kovacs Ștefan Andrei, Porubski Ioan Dușan, Șomrak Dușan- viceprimar, Tocilă
Bogdan Valentin, Faur Maria Carmen, Paliș Gligor, Paladie Răzvan Florin, Ambruș Lubomir
Ivan, Kiszel Dușan.
La şedinţă participă d-l secretar Gros Alexandru, d-na consilier juridic Ianecsko Alina,
d-l Aldea Ioan și d-na Ilieș Ioana Dorina- compartiment administrarea patrimoniului local, d-l
Roszkoș Ioan- șef SVSU Nădlac, d-l Istvanovicz Călin- compartiment urbanism, d-l Cralic
Ioan- compartiment contabilitate-casierie, d-l Iamriska Cristian- reprezentant NT TV, din
partea Clubului Sportiv Victoria Nădlac: Pătean Tiberiu, Zetocha Andrei, Vărșăndan Dorin,
Șușlak Ioan, Falticska Frighes, Helmut Bernhardt, Rău-Lehoczki Adrian-Ilie. D-l primar Vasile
Ciceac lipsește motivat.
D-l secretar constată că la ședință sunt prezenți toți consilierii aflați în funcție, astfel
declarând şedinţa legal constituită.
Preşedintele de şedinţă, d-na Mazuch Marinela, prezintă proiectul ordinei de zi al
şedinţei Consiliului Local de astăzi:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului
local din data de 27.05.2013.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 30.04.2013.
3.Proiect de hotărâre privind încheierea și aprobarea exercițiului bugetar pe anul
2012.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local aferente trimestrului
I al anului 2013.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficiențelor la
normele de apărare împotriva incendiilor constatate la nivelul orașului Nădlac.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor generale și specifice necesare
pentru ocuparea posturilor vacante de șofer autosanitară la echipajul S.M.U.R.D. Nădlac,
precum și aprobarea fișei postului de șofer autosanitară.
7.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Nădlac în
Adunarea generală a S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. să voteze modificarea Contractului
de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare a operatorului regional
S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.
8.Proiect de hotărâre privind Reglementarea circulației autovehiculelor cu masa
maximă totală autorizată mai mare de 5 t, a staționării și parcării voluntare a autovehiculelor
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cu o masă maximă totală autorizată mai mare de 3,5 t pe drumurile și terenurile aparținând
domeniului public și/sau privat al orașului Nădlac situate în extravilan.
9.Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Local al orașului
Nădlac a tronsonului DJ 709 J de la km 0+000 la km 3+300
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului-cadru de închiriere și a chiriei
pentru locuințele construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de
închiriere nr.1942/02.03.2006.
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării terenului în suprafață totală de
1433 mp, parcela nr.top.86/2, nr.cad.301712, evidențiată în CF nr.301712 Nădlac.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării terenului în suprafață totală de
29662 mp, parcela nr.cad.304769, evidențiată în CF nr.304769 Nădlac.
14.Aviz de principiu referitor la demararea procedurii de vânzare a imobilului
proprietatea Statului Român, identificat pe parcelele nr. top. 12257/15/a, 12257/15/b,
evidenţiat în CF nr. 305044 – Nr. CF vechi 4288 Nădlac (provenită din conversia de pe hârtie
a CF nr. 4288 Nădlac) în baza prevederilor Legii nr.112/1995, conform art.42 din Legea
nr.10/2001.
15.Informarea Clubului Sportiv Victoria Nădlac referitor la situația contabilă aferentă
trimestrului I al anului 2013, nr.5677/21.05.2013.
16.Informarea secretarului orașului Nădlac cu privire la situația S.C. PETROM NĂDLAC
S.R.L., la care Consiliul local Nădlac este acționar, nr.5668/20.05.2013.
17.Diverse.
D-l viceprimar propune introducerea pe ordinea de zi a următoarelor puncte, deoarece
inițiatorul acestora lipsește.
- Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local Nădlac în cadrul
proiectului „Sistem informatic pentru gestionarea Registrului Agricol Electronic în județul
Arad” și a cheltuielilor legate de proiect
- 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 referitor la punctul nr.10. Proiect de hotărâre privind
aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr.1942/02.03.2006, nu există aviz
din partea comisiilor de specialitate, d-l secretar face precizarea că în această situație, acest
punct se retrage de pe ordinea de zi.
D-l Paladie Răzvan susține că nu există un răspuns din partea medicilor de familie
dacă în acest spațiu se dorește înființarea unui centru de permanență, din acest motiv până
la primirea răspunsului din partea acestora, nu se acordă aviz pentru prelungirea acestui
contract de închiriere.
D-na Faur Maria propune, deoarece există mai mulți invitați, ca punctul nr.15 să
devină punctul nr.3.
D-na Mazuch Marinela propune ca punctul nr.3, 4 să fie trecute înainte de punctul
Diverse.
Deoarece nu sunt alte propuneri sau modificări referitor la ordinea de zi, preşedintele
de şedinţă supune la vot „Proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei
ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 27.05.2013”, cu propunerile de modificare,
care este aprobat cu 15 voturi DA ( unanimitate de voturi ). D-l secretar 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 30.04.2013.
Preşedintele de şedinţă întreabă consilierii dacă sunt obiecţiuni sau completări
referitor la procesul verbal.
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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 30.04.2013”, fiind aprobat cu 15 voturi DA ( unanimitate de voturi ), votul necesar
pentru adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 8 voturi ).
Se trece la pct.3. Informarea Clubului Sportiv Victoria Nădlac referitor la situația
contabilă aferentă trimestrului I al anului 2013, nr.5677/21.05.2013.
D-l Paliș Gligor face precizarea că veniturile Clubului Sportiv sunt constituite din
închirieri pentru sala de sport, diverse donații.
D-l Rău-Lehoczki Adrian-Ilie prezintă următoarele:
- în ce privește ramura sportivă judo există înscris un număr de 24 sportivi, 15 sunt
nelegitimați, în acest an s-a participat la două competiții, la olimpiada națională de cadeți
sub 18 ani, precum și la cea județeană unde s-a obținut locul nr.1, 2, 5, iar la faza națională
locul 9.
- în ce privește ramura sportivă sambo s-a participat la mai multe competiții și din
străinătate: Moldova, Rusia, Italia, au fost obținute 3 medalii de argint, 1 aur în Serbia, 1 de
bronz de către sportivul Marc Boldiș, acum urmează a se prezenta la concursul internațional
din Polonia, acest sportiv va mai participa în acest an și în Turcia, Ungaria-Gyor, la Baia
Mare, în luna aprilie s-a participat, fiind obținute două medalii de argint și două de bronz, în
ce privește copii între 11-13 ani, există un număr de 12 copii care participă la olimpiada de
fază județeană de la Arad
- în orașul Nădlac se vor organiza activități cu ocazia sărbătoririi Zilei copilului din data de 01
iunie
D-l Paladie Răzvan felicită pentru rezultatele obținute, ca sugestie este de părere că
atunci când se desfășoară diferite competiții în localitate, această acțiune să fie făcută
publică, să fie postate mai multe afișe cu precizarea datei și a orei de desfășurare, deoarece
nu se cunoaște acest aspect, și posibil să existe persoane care ar dori să meargă să vadă
aceste competiții.
D-l Rău-Lehoczki Adrian-Ilie susține că următoarea competiție se va desfășura cu
ocazia sărbătoririi Zilelor orașului.
D-l Șușlak Ioan susține în ce privește ramura sportivă de atletism, că există un număr
de 10 sportivi, 5 la inițiere- nelegitimați, sportivul Kukucska Alex s-a mutat în Germania,
Badinski Pavel este campion național la aruncare cu discul de 1 kg, Lestyan Norbert la Bacău
a obținut locul 3 la aruncare cu 5 kg, locul 3 același jucător a obținut la nivel național, la
Bekescsaba a obținut 2 medalii de argint, la Bratislava locul 1, pe data de 14 iunie la lotul
național de juniori este posibil să meargă la Donețk, de asemenea acest jucător va putea
participa și la campionatul internațional.
D-l Paladie Răzvan pune întrebarea dacă se va organiza vreun concurs la Nădlac.
D-l Șușlak Ioan susține că se va desfășura concurs de aruncare greutate pentru copii
juniori, aruncare disc și oină, iar în luna august va avea loc prima ediție.
D-l Paladie Răzvan susține postarea de afișe referitor la competițiile care urmează a fi
organizate.
D-l Șușlak Ioan susține că în conformitate cu prevederile legii sportului există
posibilitatea premierii sportivilor care au obținut rezultate deosebite, eventual dacă este
posibil cu ocazia sărbătoririi Zilelor orașului Nădlac din acest an, mai ales având în vedere
faptul că nu sunt mulți sportivi care să fie necesar să fie premiați: Marc Boldiș, Lestyan
Norbert.
D-l Paliș Gligor face precizarea că în situația în care există propuneri pentru premierea
sportivilor, să fie depusă lista acestor persoane, cu propunerea de recompensare.
D-l Helmut Bernhardt susține că la secția handbal există un număr de 25 copii
legitimați, 13 copii nelegitimați, s-a participat la campionatul național român de junioare,
campionatul este organizat pe 2 sezoane, turneu semnifinală și pe urmă final, suntem
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mândri de copii care lucrează pe individual, dar și în echipă, am fost lăudați de antrenorul
național, la Craiova nu s-a reușit vreo calificare, problema sunt antrenamentele, echipele
respective se antrenează câteva ore pe zi; nu există posibilitatea nici de efectuare de selecție
de echipă, există multe discipline sportive, unii copii care au performanță sunt urmăriți de
centre de excelență, cum este cel de la Râmnicu-Vâlcea, Baia Mare; în ce privește olimpiada
școlară, echipa noastră a reușit performanța de a fi vicecampioană la Arad; au fost
organizate două turnee internaționale în Croația și Ungaria.
D-l Vărșăndan Dorin prezintă următoarele:
- momentan echipa de volei se află la stadiu de verificare, se participă la jocuri amicale
pentru a se cunoaște nivelul copiilor, problema este și faptul că unii copii încep să practice
acest sport, după care se lasă, o problemă sunt și părinții copiilor, se întâmplă să nu existe
cine să meargă la competiție
- în acest moment există un număr maxim de 18 fete, din care doar 12 participă, iar din
toamnă nu este sigur că acestea se vor prezenta la turneu, problema este și educarea
părinților, fonduri se găsesc, însă este necesar să se discute și cu părinții ca să susțină
această activitate
- este necesar să fie căutate alte fete ca să se poată continua, de exemplu în situația în care
o echipă se înscrie la un concurs, după care se retrage, este necesar să plătească această
retragere, iar timp de 2 ani nu se mai poate participa la alte competiții, deci există și
sancțiuni
- se intenționează participarea la minivolei, dar taxele nu sunt mari
- sala de sport este în regulă și a fost omologată
- un turneu urmează a se desfășura pe data de 15 iunie, participarea la jocuri amicale pentru
a se cunoaște care este potențialul echipei
- aria de selecție a copiilor nu este foarte mare, iar în ce privește satisfacțiile, rezultatele
încep să se vadă abia după 1 an, deoarece primul an este unul de pregătire
D-na Mazuch Marinela susține că ce este important este ca tinerii să facă sport, și nu
să fie în fața calculatorului.
D-l Vărșăndan Dorin susține că fiecare turneu costă aproximativ 3000 lei, total turnee
fiind 12.000 lei, plus taxele de afiliere.
D-l Șușlak Ioan face precizarea că în ce privește sportul de echipă, este mai greu în
ce privește părinții și educarea în spiritul sportului.
D-l Vărșăndan Dorin susține că nu există din păcate cultura necesară pentru sport.
D-na Mazuch Marinela susține că aceasta este de fapt efectul orelor de sport din
școală, părinții nu au dragoste de sport.
D-l Bodnărescu Vasile este de părere că ar fi bine ca pe site-ul NT-TV să se efectueze
o prezentare a rezultatelor obținute de către fiecare ramură sportivă.
D-na Mazuch Marinela face precizarea că sunt postate pe acest site și meciurile
sportive, precum și rezultatele de la diferite activități.
D-l Falticska Frighes susține în ce privește sala de sport, rata închirierii este afectată,
deoarece marea majoritate a timpului, sala este ocupată de către Clubul Sportiv.
D-na Faur Maria întreabă care este ziua în care se face curățenie la sala de sport.
D-l Falticska Frighes susține că ziua de curățenie este luni, substanța care este
utilizată este una necorozivă, dar care curăță bine parchetul, substanța fiind avizată de către
Ministerul Sănătății.
D-na Faur Maria susține că parchetul nu arată foarte bine, acesta nu are după ce este
curățat culoarea inițială, a mai vizitat și alte săli de sport care erau de o vechime mai mare,
dar în aceste săli parchetul arăta mult mai bine.
D-l Falticska Frighes susține că linoleul care a fost pus în această sală nu este nou, și
felul cum arată acesta nu depinde de curățirea acestuia.
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D-na Faur Maria susține că după ce parchetul este curățat rămân niște dâre negre la
îmbinături, sigur este necesar să fie utilizată o substanță care să nu distrugă, dar este de
părere că este necesar să se găsească totuși o soluție de curățare care să-i dea o nuanță
mai curată, eventual periodic să se șlefuiască cu mașină specială de curățire.
D-l Falticska Frighes susține că s-a încercat să se curețe cu mașina de curățenie, însă
se șterge marcajul.
D-l Paladie Răzvan pune întrebarea cine a efectuat recepția la acest linoleu, comisia
de recepție nu s-a sesizat că acesta nu este nou.
D-na Mazuch Marinela este de părere că această informație referitor la vechimea
acestuia este necesar să fie verificată.
D-l Șomrak Dușan susține că în această sală se face curățenie, așa arată o sală de
sport care se folosește.
D-l Porubski Ioan susține că este necesar să se efectueze dezinsecție și curățenie și în
afara sălii de sport.
D-l Tocila Bogdan întreabă dacă mai sunt probleme, dacă mai plouă în sala de sport.
D-l Falticska Frighes susține că această problemă s-a rezolvat aproximativ de 1 an de
zile.
D-l Zetocha Andrei prezintă următoarele aspecte referitor la secția de șah:
- există un număr de 28 legitimați, din care 18 sunt copii, copii preferă sportul, șahul ajută
copii să prindă deprinderi care ajută mai târziu, ajută la dezvoltarea memoriei, la o judecată
corectă, sunt copii care vin la șah, dar după ce împlinesc vârsta de 12-13 ani, pleacă și se
reorientează, se duc la celelalte sporturi, la acest sport este vorba despre tăcere, gândire,
judecare, sigur la celelalte sporturi este mult mai distractiv, în situația în care nu știi ce să
faci, arunci mingea la un alt jucător, dar aici singur răspunzător este jucătorul pentru
acțiunile sale
- s-a reușit obținerea de loc 2 la fete și loc 3 la băieți, turneele la care se participă sunt unele
scurte, cu participare de o zi, pentru a se reduce cât mai mult cheltuielile.
D-na Faur Maria susține că este singura secție care are sold de casă destul de ridicat.
D-l Zetocha Andrei susține că s-a reușit atragerea de sponsorizări, când se va mai
cheltui ceva, va scădea și soldul, d-l Cralic Ioan susține că plafon maxim la registru de casă
este suma de 5000 lei.
D-l Pătean Tiberiu de la secția fotbal susține următoarele:
- seniori legitimați sunt în număr de 30, categoria 14-15 ani- 20 copii, 10-12 ani- 20 copii, 57 ani- 15 copii
- o problemă o reprezintă baza sportivă, care este necesar să fie renovată, pentru ca
activitățile să se poată desfășura în bune condiții
D-l Paliș Gligor face precizarea că s-a discutat despre posibilitatea alocării de fonduri
pentru construirea unui nou stadion, deoarece reabilitarea și întreținerea celui existent s-ar
putea că va fi mult mai costisitoare decât construirea unuia nou.
Nefiind alte discuții, se trece la pct.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor
pentru remedierea deficiențelor la normele de apărare împotriva incendiilor constatate la
nivelul orașului Nădlac.
Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 15 voturi DA, votul necesar
adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității consilierilor prezenți ( 8 voturi ).
Se trece la pct.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor generale și
specifice necesare pentru ocuparea posturilor vacante de șofer autosanitară la echipajul
S.M.U.R.D. Nădlac, precum și aprobarea fișei postului de șofer autosanitară.
D-l Somrak Dușan propune ca limita de vârstă pentru participarea la concurs să fie de
40 de ani, motivația fiind faptul că și vârsta de pensionare crește, este necesar ca
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participanții să posede permis de conducere și să fie buni conducători, fiind necesar să fie
îndeplinite anumite condiții, fiind vorba de răspundere.
D-na Mazuch Marinela pune întrebarea dacă există vreun impediment din punct de
vedere al leglaității referitor la acest aspect legat de vârsta candidaților.
D-l Roszkoș Ioan susține că legea nu precizează vreo limită de vârstă.
Nefiind alte discuții, președintele de ședință supune la vot:
- proiectul de hotărâre inițial, astfel cum s-a propus de către inițiator, fiind pronunțate
15 abțineri
- proiectul de hotărâre, cu propunerea de modificare în ce privește vârsta maximă la 40
de ani, fiind pronunțate 14 voturi DA, 1 abținere: Tocila Bogdan, votul necesar
adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8
voturi ).
Se trece la pct.6. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului
Local Nădlac în Adunarea generală a S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. să voteze
modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare
a operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.
Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 15 voturi DA, votul necesar
adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție
( 10 voturi ).
D-l Lupșa Eugen face precizarea că s-ar putea preciza către această societate să
transmită convocator atunci mai sunt puncte de aprobat, deoarece câteodată mai uită să-l
trimită.
Se trece la pct.7. Proiect de hotărâre privind Reglementarea circulației
autovehiculelor cu masa maximă totală autorizată mai mare de 5 t, a staționării și parcării
voluntare a autovehiculelor cu o masă maximă totală autorizată mai mare de 3,5 t pe
drumurile și terenurile aparținând domeniului public și/sau privat al orașului Nădlac situate în
extravilan.
D-l Lupșa Eugen susține că din partea comisiei economice se acordă aviz favorabil,
dar în ședința comisiilor de specialitate reunite, s-a propus un amendament în ce privește
art.29, astfel:

Autovehiculele de transport marfă cu masa maximă totală autorizată mai mare de 5 t,
care aparțin persoanelor fizice și/sau societăților comerciale care au domiciliul, respectiv
sediul social sau punctul de lucru pe teritoriul intravilan al orașului Nădlac, sunt scutite de
plata tarifului privind utilizarea drumurilor publice.

Nefiind alte discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
președintele de ședință supune la vot:
- proiectul de hotărâre în forma propusă de către inițiator, fiind pronunțate 15 abțineri
- proiectul de hotărâre, cu propunerea de modificare, fiind pronunțate 15 voturi DA, votul
necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în
funcție ( 10 voturi ).
Se trece la pct.8. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului
Local al orașului Nădlac a tronsonului DJ 709 J de la km 0+000 la km 3+300.
Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 14 voturi DA, 1 abținere: Somrak
Dușan, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul
consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).
Se trece la pct.9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului-cadru de
închiriere și a chiriei pentru locuințele construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.
Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 15 voturi DA, votul necesar
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adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție
( 10 voturi ).
Se trece la pct.10. Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării terenului în
suprafață totală de 1433 mp, parcela nr. top.86/2, nr. cad.301712, evidențiată în CF
nr.301712 Nădlac.
Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 15 voturi DA, votul necesar
adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție
( 10 voturi ).
Se trece la pct.11. Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării terenului în
suprafață totală de 29662 mp, parcela nr. cad.304769, evidențiată în CF nr.304769 Nădlac.
D-l secretar face precizarea că este necesar ca parcelele care nu sunt ocupate de
construcții să aibă destinația de depozitare utilaje agricole, astfel cum era prevăzut pentru
parcela inițială, în afară de parcela care este aferentă proprietăților d-lui Borosovic Ioan, de
asemenea pe ultima parcelă se va nota destinația de drum de exploatare.
Nefiind alte discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre, cu propunerea de completare, este supus la vot, fiind pronunțate 15
voturi DA, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul
consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).
Se trece la pct.12. Aviz de principiu referitor la demararea procedurii de vânzare a
imobilului proprietatea Statului Român, identificat pe parcelele nr. top. 12257/15/a,
12257/15/b, evidenţiat în CF nr. 305044 – Nr. CF vechi 4288 Nădlac (provenită din conversia
de pe hârtie a CF nr. 4288 Nădlac) în baza prevederilor Legii nr.112/1995, conform art.42
din Legea nr.10/2001.
D-l secretar face precizarea că se solicită acordarea unui aviz de principiu deoarece
pentru demararea procedurii de vânzare este necesar să fie efectuată o evaluare a terenului,
procedura fiind destul de laborioasă, presupunând anumite costuri și de la bugetul local,
astfel nefiind alte discuții, președintele de ședință supune la vot, fiind pronunțate 15 voturi
DA, votul necesar acordării avizului de principiu fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor
aflați în funcție ( 10 voturi ).
Se trece la pct.13. Informarea secretarului orașului Nădlac cu privire la situația S.C.
PETROM NĂDLAC S.R.L., la care Consiliul local Nădlac este acționar, nr.5668/20.05.2013.
D-l Lupșa Eugen este de părere că ar fi oportun ca părțile sociale deținute de orașul
Nădlac să fie vândute, cel puțin să fie recuperate sumele cu care s-a intrat în această
asociere.
D-l secretar este de părere că este necesar ca valoarea sumei cu care s-a intrat în
asociere să fie actualizată, fiind necesar să fie efectuată o reevaluare, aducerea practic a
sumei la zi, fiind efectuată ulterior o ofertă publică de vânzare a părților sociale deținute la
această societate.
D-l Bodnărescu Vasile susține că este necesar să ne adresăm acționarului majoritar cu
propunerea de vânzare, iar în situația în care societatea nu dorește să cumpere părțile
sociale ale orașului, se face o ofertă publică.
Nefiind alte discuții, propunerea de vânzare a părților sociale deținute de orașul
Nădlac la S.C. PETROM NĂDLAC S.R.L. este supusă la vot, fiind pronunțate 15 voturi DA,
votul necesar acordării avizului de principiu fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în
funcție ( 10 voturi ).
Se trece la pct.14. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local
Nădlac în cadrul proiectului „Sistem informatic pentru gestionarea Registrului Agricol
Electronic în județul Arad” și a cheltuielilor legate de proiect.
D-na Mazuch Marinela pune întrebarea cu ce ne ajută participarea în cadrui acestui
proiect.
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D-l secretar susține că nu se cunosc foarte multe aspecte, s-a încercat în cursul zilei
luarea legăturii cu reprezentanții consiliului județean Arad care s-au ocupat cu elaborarea
documentației, dar nu s-a reușit, informațiile care au fost trimise comisiilor sunt cele
cunoscute și de către executiv, este vorba despre un sistem la nivel național de
implementare a registrului agricol electronic, nu se cunoaște însă durata perioadei de
implementare, iar termenul de răspuns pentru adoptarea hotărârii este 30. iunie 2013.
D-na Mazuch Marinela precizează că un beneficiu este un sistem de gestionare a
informației, perioada de derulare probabil este de 5 ani cât este cea de implementare, fiind
vorba despre proiect pe fonduri europene.
Nefiind alte discuții, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 6 voturi
DA: Mazuch Marinela, Faur Maria, Lupșa Eugen, Kiszel Dușan, Kovacs Ștefan, Paliș Gligor,
restul de 9 voturi, fiind abținere, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a
2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).
Se trece la pct.15. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli al Consiliului Local al orașului Nădlac pentru anul 2013.
D-l Lupșa Eugen precizează că urmare a prezentei rectificări de buget, la următoarea
ședință va fi necesar elaborarea proiectului de hotărâre referitor la majorarea redevenței
pentru contract de concesiune la S.C. APOTERM NĂDLAC S.A., precum și majorarea
capitalului social la S.C. APOTERM NĂDLAC S.A.
Nefiind alte discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 14 voturi DA, 1 abținere: Faur
Maria, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității consilierilor aflați
în funcție ( 8 voturi ).
Se trece la pct.16. Proiect de hotărâre privind încheierea și aprobarea exercițiului
bugetar pe anul 2012.
Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 12 voturi DA, 3 abținere: Kszeics
Pavel, Bodnărescu Vasile, Porubski Ioan, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind
votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ).
Se trece la pct.17. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local
aferente trimestrului I al anului 2013.
Din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz nefavorabil.
Nefiind alte discuții, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 15 voturi
abținere, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității consilierilor
aflați în funcție ( 8 voturi ), nefiind întrunită majoritatea necesară adoptării proiectului de
hotărâre.
Se trece la pct.18. Diverse.
D-l Paladie Răzvan prezintă schița cu propunerea de parcelare a terenului pe care se
află amplasate cabanle persoanelor fizice, schița de parcelare fiind trimisă comisiilor de
specialitate, fiind necesar reglementarea situației imobilelor din această zonă, și din punct de
vedere financiar, la următoarea ședință va prezenta și un proiect de hotărâre în acest sens,
în cadrul acestei ședințe solicită acordarea doar a unui aviz de principiu.
D-l secretar face precizarea că este necesar demararea măsurătorilor în zonă, unde
sunt probleme acestea să fie rezolvate, parcela să fie închisă, se supune la vot acordarea
avizului de principiu, fiind pronunțate 15 voturi DA, votul necesar acordării avizului, fiind
votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție.
D-na Faur Maria susține că la o ședință anterioară, a sesizat prezența unei gropi din
fața școlii de pe str. I. Slavici, dacă aceasta a fost astupată.
D-l Aldea Ioan susține că groapa este acoperită cu o placă pătrată de grosimea de
aproximativ 10 cm.
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D-l Paladie Răzvan întreabă cine se ocupă de curățenia spațiilor verzi din fața școlii,
parcul mic.
D-l Aldea Ioan susține că în principiu curățirea acestor zone se efectuează de către
școală, dar în situația în care au loc diferite evenimente, se procedează la curățirea acestor
spații verzi de către primărie pentru ca să arate uniform.
D-l Paladie Răzvan pune întrebarea de ce se curăță acostamentele din fața casei
persoanelor fizice din centru, deoarece se creează o inegalitate între cetățenii orașului care
locuiesc în celelalte zone.
D-l Lupșa Eugen susține că localitatea este plină de mizerii, că poliția locală este
ocupată cu alte atribuții, și nu își îndeplinește atribuțiunile referitor la curățenia pe doomeniul
public. Este de părere că la problemele care privesc diferite compartimente, ar trebui să fie
prezente și persoanele angajate din cadrul acestora, de exemplu de la achiziții publice,
compartiment evidență agricolă.
D-na Mazuch Marinela este de părere că este necesar ca la fiecare ședință de consiliu
să fie prezente funcționarii din cadrul primăriei, în situația în care există întrebări pe diverse
compartimente: administrarea patrimoniului local, urbanism, achiziții publice, impozite și
taxe, contabilitate-casierie, pentru ca să aibă cine să răspundă.
D-l secretar este de părere că în situația în care există solicitări referitor la o anumită
problemă, să se trimită mail în care să se precizeze problema care va fi ridicată, pentru ca
reprezentantul compartimentului în cauză să fie prezent în cadrul ședinței.
D-l Bodnărescu Vasile susține referitor la referatul elaborat de către d-l secretar cu
privire la situația societății Petrom, a și uitat că a solicitat o asemenea informare, însă d-l
secretar nu a uitat acest lucru, alte compartimente însă nu se conformează.
D-l Lupșa Eugen susține că în ce privește prelungirea contractului de închiriere cu
societatea Ultra Clinica, nu s-a acordat aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate,
până ce nu se rezolvă problema înființării centrului de permanență, să existe un răspuns din
partea medicilor dacă doresc înființarea acestuia sau nu, acesta fiind principalul considerent
pentru care nu s-a aprobat prelungirea contractului de închiriere; susține că d-na dr. Orban
Ecaterina are 2 spații private pe care le poate închiria către această societate pentru
efectuarea de analize medicale.
D-l secretar susține că în actul adițional de prelungire a contractului de închiriere s-a
precizat de fiecare dată faptul că prelungirea contractului se poate efectua nu mai mult de
un, însă cel mult până la data înființării centrului de permanență; se va ocupa personal de
transmiterea adresei către medici la care aceștia să trimită răspus dacă doresc sau nu
înființarea centrului de permanență.
D-l Lupșa Eugen este de părere că nu îi putem obliga pe medici să fie de acord cu
înființarea centrului de permanență.
D-na Faur Maria este de părere că există posibilitatea să vină medici și din altă
localitate.
D-l Kszenics Pavel susține că la sfârșitul lunii februarie a sesizat problema
semaforizării în localitatea Nădlac, dacă există ceva noutăți în acest sens.
D-l Somrak Dușan susține că după data aprobării bugetului pe anul 2013 de către
consiliul local, s-a trimis adresă la Ministerul Transporturilor, avizul este favorabil, dar încă
nu s-a primit răspuns cine se va ocupa de instalarea acestora.
D-l Tocila Bogdan susține necesitatea înființarea a încă 3 stații de autobuz pentru
persoanele care fac naveta, deoarece locuitorii din zonă trebuie să mearg mult pe jos până
ajung la prima stație, propunerea ar fi ca aceste stații să fie amplasate în zona Viile Vechi,
grădinița de pe str. Dr. M. Luther, fosta moară de pe str. Independenței, presupunând
necesitatea alocării de fonduri pentru aceste stații de autobuz.
D-na Mazuch Marinela este de părere că ar fi necesar să fie efectuarea unui studiu din
care să rezulte în ce zonă există o aglomerație mai mare de persoane.
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Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, nefiind discuții,
d-na Mazuch Marinela Luminița Felicia- preşedinte de şedinţă declară închise lucrările
şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 27.05.2013.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare originale.
Președinte de ședință
Mazuch Marinela Luminița Felicia

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.92
Din 27.06.2013
privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local
Nădlac din data de 31.05.2013

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 27.06.2013,
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 31.05.2013, conform anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și
Contencios Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii
Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE
LEGALITATE
PORUBSKI IOAN DUȘAN

JURIDIC

28.06.2013

SECRETAR
ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

Anexa la HCL nr.92 din 27.06.2013

PROCESUL VERBAL
al desfăşurării şedinţei extraordinare din data de 31.05.2013 a Consiliului local Nădlac
Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 31.05.2013 a
fost convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.242/28.05.2013, prin
convocator şi înmânarea invitaţiilor.
La lucrările şedinţei participă următorii consilieri: Bodnărescu Vasile Constantin,
Harazin Andrei, Lupșa Eugen, Balint Ioan Iaroslav, Kovacs Ștefan Andrei, Porubski Ioan
Dușan, Tocilă Bogdan Valentin, Faur Maria Carmen, Paliș Gligor, Ambruș Lubomir Ivan ( 10
prezenți ). Lipsesc consilierii: Kszenics Pavel, Kiszel Dușan, Mazuch Marinela Luminița Felicia,
Paladie Răzvan Florin, Șomrak Dușan- viceprimar.
La şedinţă participă d-l primar Vasile Ciceac, d-l secretar Gros Alexandru, d-na
consilier juridic Ianecsko Alina, d-l Aldea Ioan - compartiment administrarea patrimoniului
local, d-l Onea Mircea- consilier județean- Consiliul Județean Arad.
D-l secretar constată că la ședință este prezentă majoritatea consilierilor aflați în
funcție, astfel declarând şedinţa legal constituită.
D-l secretar, deoarece președintele de ședință Mazuch Marinela lipsește motivate,
reprezentând delegația oficială a orașului Nădlac în orașul Brezno din Slovacia, să se facă
propuneri pentru alegerea președintelui de ședință pentru ședința de astăzi.
D-l Balint Ioan Iaroslav propune pentru conducerea lucrărilor ședinței de astăzi pentru
funcția de președinte de ședință pe d-l Lupșa Eugen.
Nefiind alte propuneri, se supune la vot propunerea de alegere în funcția de
președinte de ședință pentru conducerea lucrărilor din ședința de astăzi a d-lui Lupșa Eugen,
propunere care este aprobată cu 9 voturi DA, 1 abținere: Lupșa Eugen, votul necesar
adoptării fiind votul majorității consilierilor prezenți ( 6 voturi ).
Preşedintele de şedinţă, d-l Lupșa Eugen, prezintă proiectul ordinei de zi al şedinţei
Consiliului Local de astăzi:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a
Consiliului local din data de 31.05.2013.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local aferente trimestrului
I al anului 2013.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local Nădlac în cadrul
proiectului „Sistem informatic pentru gestionarea Registrului Agricol Electronic în județul
Arad” și a cheltuielilor legate de proiect.
4.Proiect de hotărâre privind modificarea devizului general al Studiului de Fezabilitate
pentru proiectul Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul
Arad, beneficiar: Compania de Apă ( Operator Regional ), precum și completarea și
corectarea indicatorilor tehnici și de performanță, precum și a indicatorilor economici pentru
Orașul Nădlac.
5.Diverse.
D-l primar propune, deoarece d-l Onea Mircea, prezent în cadrul ședinței pentru
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dezbaterea punctului nr.4 de pe ordinea de zi, trebuie să plece, acesta să fie trecut ca și
punctul nr.3 de pe ordinea de zi, celelalte puncte mergând în continuare.
Deoarece nu sunt alte propuneri sau modificări referitor la ordinea de zi, preşedintele
de şedinţă supune la vot „Proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei
extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 31.05.2013”, cu propunerea de
modificare, care este aprobat cu 10 voturi DA ( unanimitate de voturi ). D-l secretar face
precizarea că votul necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea
consilierilor prezenţi ( 6 voturi ).
Se trece la pct.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local
Nădlac în cadrul proiectului „Sistem informatic pentru gestionarea Registrului Agricol
Electronic în județul Arad” și a cheltuielilor legate de proiect.
D-l Onea Mircea susține următoarele:
- ședința Consiliului Județean Arad referitor la acest proiect a avut loc după ședința
consiliului local Nădlac la care s-a supus spre dezbatere și aprobare, nu a avut cunoștință de
faptul că ședința consiliului local va avea loc înainte de aceasta, astfel că probabil consilierii
nu au avut suficiente informații la data supunerii proiectului de hotărâre spre aprobare
- registrul agricol informatic va deveni obligatoriu din anul 2016, acesta este un proiect pilot
care urmează a fi implementat în 15 localități
- participarea orașului în cadrul proiectului este în cuantum de 5600 lei, proiectul
presupunând achiziționarea de soft, computer, introducerea datelor, valoarea totală a
proiectului fiind în cuantum de 6.600.000 lei, cheltuielile urmând a fi suportate din Fondul
European de dezvoltare
D-l Balint Ioan susține că la ședința anterioară nu au existat suficiente informații,
proiectul de hotărâre nefiind respins, consilierii abținându-se de la vot.
D-l Onea Mircea susține că în acest sens vina aparține consiliului județean deoarece
nu a existat suficiente informații, toate unitățile administrative-teritoriale vizate au adoptat
deja hotărârea, termenul limită de aprobare fiind 03. iunie, numărul de orașe participante
fiind 3.
Nefiind alte discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 10 voturi DA, votul necesar
adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității consilierilor în funcție ( 8 voturi ).
Se trece la pct.3. Proiect de hotărâre privind modificarea devizului general al
Studiului de Fezabilitate pentru proiectul Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și
apă uzată din județul Arad, beneficiar: Compania de Apă ( Operator Regional ), precum și
completarea și corectarea indicatorilor tehnici și de performanță, precum și a indicatorilor
economici pentru Orașul Nădlac.
D-l secretar face precizarea că s-a primit în cursul zilei de ieri un e-mail referitor la
necesitatea completării proiectului de hotărâre cu cuvântul – mii, fiind vorba de o eroare
materială și este necesar să se corecteze.
Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 10 voturi DA, votul necesar
adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție
( 10 voturi ).
Se trece la pct.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local
aferente trimestrului I al anului 2013.
D-l Bodnărescu Vasile susține că nu s-a reușit analizarea în concret a execuției
bugetare, mai existând anumite semne de întrebare, astfel că se solicită o pauză, după care
acest punct să fie supus analizei și dezbaterii, deoarece comisia nu s-a pronunțat dacă avizul
va fi unul favorabil sau nefavorabil.
După pauză se reiau lucrările ședinței, comisiile de specialitate acordă aviz favorabil,
astfel nefiind alte discuții, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 8 voturi
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DA, 2 abținere: Ambruș Lubomir, Porubski Ioan, votul necesar adoptării proiectului de
hotărâre fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ).
Se trece la pct.7. Diverse.
D-l Balint Ioan ridică problema șoferului de camion din Bihor care vinde lemne în
localitate, se plimbă cu mașina plină de lemne prin localitate, cu mașina încărcată se întoarce
în intersecție, a spart tot drumul la intersecția străzilor Victoriei cu Dr. M. Luther, nu este
normal ce își permite acesta, nu cei care dețin tractoarele strică drumul, ci cu această
mașină, la care este depășit tonajul în totalitate, strică astfaltul complet, poliția locală a fost
acolo la data respectivă, a constatat, dar nu s-a dat nici o amendă.
D-l primar susține că se va ocupa personal de această problemă, anterior acesta
staționa lângă fabrica de cânepă, având o altă mașină care transporta lemnele în localitate,
se pare că acesta a revenit la vechile obiceiuri, transportând lemnele spre vânzare cu
camionul plin de lemne, acesta a mai distrus o porțiune de canal colector din fața UDSCR, nu
are bunul simț, nu respectă principalele reguli de conduită, astfel că se va ocupa de acesta.
D-l Balint Ioan susține că acesta efectiv își bate joc, sunt gropi în asphalt din cauza
lui.
D-l Lupșa Eugen susține că mașina nu are ce să caute în localitate.
D-l Balint Ioan susține că mașina dacă este plină de lemne are și 40 tone.
D-l Lupșa Eugen susține că este necesar să se discute cu acesta, dacă șoferul are
comandă de lemne pentru toată cantitatea de lemne pe care o transportă cu camionul,
poate să intre să o descarce, iar în situația în care este necesar ca vânzarea să fie efectuată
la mai mulți cetățeni, transportul să fie efectuat cu un alt vehicul.
D-l Balint Ioan precizează că atunci când face transportul lemnelor deja cu o parte din
lemne, mașina este încărcată doar pe o parte, ceea ce reprezintă o problemă și mai mare.
D-l Bodnărescu Vasile ridică problema vehiculelor care se înregistrează de către
primărie, există anumite probleme în ce privește reglementarea înregistrării acestora, dacă
este sau nu necesar existența cărții de identitate, deoarece unele vehicule nu o au, de
asemenea verificare tehnică, sunt anumite probleme care este necesar să fie reglementate
din punct de vedere legal, ca exemplu în lege se prevede că acele vehicule care circulă pe
drumul public doar ocazional nu este necesar să fie omologate, este necesar să se
stabilească clar, pentru a nu exista discuții în aplicarea legii. Este de părere că ar fi necesar
convocarea comisiei locale de ordine publică, la care să participle și poliția orașului, un
expert în legislație rutieră, reprezentant RAR, omologarea putându-se efectua doar de către
RAR, deoarece se fac anumite măsurători conform prevederilor constructorului care se
efectuează doar de către cei de la RAR, ca exemplu omologarea în cadrul UE ar trebui să fie
valabilă și în România, dar din păcate aceasta nu este recunoscută din punct de vedere legal
în România.
D-l Balint Ioan susține că de exemplu remorcile nu se înregistrează.
D-l secretar precizează că cele care au CIV pot să aibă și numere de înregistrare.
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 31.05.2013.
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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ROMÂNIA
____________________________________________________________________
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
Oraşul Nădlac –315500, str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300 Judeţul
Arad
e-mail : office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

H O T Ă R Â R E A Nr.93
Din 27.06.2013
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al
orașului Nădlac pentru anul 2013
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 27.06.2013,
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.6754/14.06.2013
- referatul compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei
nr.6751/14.06.2013, nt.7022/21.06.2013
- adresa Serviciului Centrului de Zi de îngrijire a copiilor Nădlac
nr.122/20.06.2013, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub
nr.7013/20.06.2013
- adresa S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. nr.9861/30.05.2013,
înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.6142/30.05.2013
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.53/08.04.2013 privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac
pe anul 2013
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.86/31.05.2013 privind aprobarea
participării Consiliului Local Nădlac în cadrul proiectului Sistem
informatic pentru gestionarea Registrului Agricol Electronic în judeţul
Arad şi a cheltuielilor legate de proiect
- Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare
- prevederile Legii nr.5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013
- prevederile art.36(2), lit.b, (4), lit.a din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare
- 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(2) 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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Consiliului Local al orașului Nădlac pentru anul 2013, conform anexei nr.1 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă modificarea listei de investiţii pentru anul 2013, conform
anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre modifică și completează în mod corespunzător
anexele nr.1-2 la Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.82/27.05.2013.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:

-

primarului oraşului Nădlac
compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei
compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
compartimentului achizi
Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios
Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi
Contencios

PREŞEDINTE DE
LEGALITATE
PORUBSKI IOAN DUȘAN

SECRETAR
ALEXANDRU GROS

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC
str.1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300 Judeţul Arad e-mail :
office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

H O T Ă R Â R E A Nr.94
din 27.06.2013
privind adoptarea unor măsuri, pe care reprezentanţii Consiliului Local Nădlac
în cadrul A.G.A. al S.C. Apoterm Nădlac S.A., le vor promova şi aproba
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din
data de 27.06.2013,
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.6633/12.03.2013
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul
primăriei nr.6862/18.06.2013
- Cererea S.C. APOTERM NĂDLAC S.A. nr.3/10.01.2013, înregistrată la
primăria orașului Nădlac sub nr.317/11.01.2013
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.105/08.07.2008 privind
reprezentarea intereselor capitalului oraşului Nădlac la agenţii
economici la care Consiliul Local Nădlac este acţionar
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.8/18.01.2008 privind aprobarea
concesionării directe a serviciului de energie termică către S.C.
APOTERM NĂDLAC S.A.
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.82/27.05.2013 privind rectificarea
bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al orașului Nădlac
pentru anul 2013
- actul constitutiv al S.C. APOTERM NĂDLAC S.A.
- Prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare publice, cu
modificările şi completările ulterioare
- Prevederile Legii nr.325/2006 a serviciului de alimentare cu energie
termică, cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile art.36(2), lit.a,d (3), lit.c, (6), lit.a, pct.14, (7), lit.”a” din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare,
agricultură, juridică și 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, cu modificările şi completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se mandatează reprezentanţii Consiliului Local Nădlac în
Adunarea Generală a Acţionarilor al S.C. „Apoterm Nădlac” S.A. să aprobe
majorarea capitalului social al S.C. Apoterm Nădlac S.A. cu suma de 50.000
lei, reprezentând aportul în numerar, valoarea totală a capitalului social fiind
după majorarea capitalului social în cuantum de 416.270 lei.
Art.2. Se aprobă majorarea capitalului social al S.C. Apoterm Nădlac
S.A. cu suma de 50.000 lei din Cap. 81 Combustibil și energie, cod 81.02
Titlul IX Active financiare cod 72.01, Participare la capitalul social al
societăţilor comerciale cod 72.01.01.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului contabilitate din cadrul primăriei
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul
primăriei
- S.C. Apoterm Nădlac S.A.
- Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios
Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios
PREŞEDINTE DE
LEGALITATE
PORUBSKI IOAN DUȘAN

MNEAZĂ PENTRU
SECRETAR
ALEXANDRU GROS

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC
str.1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300
e-mail : office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

HOTĂRÂREA Nr.95
Din 27.06.2013
privind modificarea Actului Constitutiv şi Statutului
Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, la care orașul
Nădlac este membru asociat
Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.06.2013,
Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.6609/12.06.2013
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul
primăriei nr.6815/17.06.2013
- adresa ADIAC jude
nr.815/04.06.2013 prin care solicită
aprobarea modificării, atât a actului constitutiv, cât și a statutului
Asocia
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societă
cată,
cu modificările și completările ulterioare
- prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilită
publice, cu modificările și completările ulterioare,
ale Legii nr.
241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare,
- 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.11, art.17, art. 36 alin. 2 lit.c și e, alin. 7 lit.c, art.45(3) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările şi completările

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 - Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, prin Actul Adiţional nr.4/2013, în forma
prevăzută în Anexa 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2 - Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
Apă Canalizare Judeţul Arad, prin Actul Adiţional nr.4/2013, în forma prevăzută în Anexa
2 la prezenta hotărâre.
Art. 3 – (1) Se aprobă aderarea localită
Bârsa, Beliu, Bocsig, Buteni,
Chisindia, Mi
la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
Apă Canalizare Judeţul Arad.
(2) Se aprobă majorarea patrimoniului iniţial al Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad la suma de 50.000 lei.
Art. 4 – Se împuternicește Dl Vasile Ciceac, primar al oraşului Nădlac, cetăţean român,
născut(ă) la data de 25.01.1952 în localitatea Hărniceşti ( comuna Desești), domiciliat în
oraşul Nădlac, str. Vasile Lucaciu, nr.91B, posesor al C.I. seria AR, nr. 552429, eliberat de
Pol. or. Arad la data de 31.01.2012, în calitate de membru al Adunării Generale a
Asociaţilor, să voteze în favoarea adoptării Actelor Adiţionale la Actul constitutiv şi la
Statutul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, în forma
prevăzută în Anexele 1 si 2 la prezenta hotărâre și să exercite în numele și pe seama
oraşului Nădlac atribu
Art. 5 - În situaţia în care reprezentantul Consiliului Local Nădlac desemnat la art. 4 de
mai sus, se află în imposibilitatea exercitării mandatului încredinţat, interesele consiliului
local vor fi reprezentate de dl Kovacs Ștefan, în calitate de consilier local în cadrul
consiliului local Nădlac, cetăţean român, născut(ă) la data de 03.02.1968 la Nădlac,
domiciliat în Nădlac, str.Dr. M. Luther nr.120 , posesor al CI Seria AR, nr.417285, eliberat la
data de 14.01.2009 de către Poli
.

Art. 6 - Se împuterniceşte D-na.Goldiş Camelia Doina, cetăţean român, născut(ă) la
data de 28.08.1974 la Braşov, oraşul Rupea, domiciliat(ă) în mun. Arad, str. M. Eminescu,
nr. 10, ap. 13, jud. Arad, posesor al B.I. / C.I. seria AR, nr. 398244 eliberat(ă) de SPCLEP
ARAD la data de 04.07.2008 să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru
înregistrarea modificărilor Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei la Registrul asociaţiilor
şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Arad.
Art. 7 - În situaţia în care persoana împuternicită la art. 6 de mai sus, se află în
imposibilitatea exercitării mandatului încredinţat, procedurile prevăzute de lege pentru
înregistrarea modificărilor Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei la Registrul asociaţiilor
şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Arad vor fi îndeplinite de un alt reprezentant al
Aparatului Tehnic al ADIACJA, împuternicit de Președintele Asocia
Art. 8 – Prezenta hotărâre se comunică:

-

primarului oraşului Nădlac
compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
Ascia
Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios
Administrativ – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios
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HOTĂRÂREA nr.96
din 27.06.2013
privind majorarea redeven
rezultate din contractul de concesiune pentru delegarea
gestiunii serviciului public de producere, transport, distribu
termice, înregistrat la primăria orașului Nădlac sub nr.1048/01.02.2008
Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
27.06.2013,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului orașului Nădlac nr.6753/14.06.2013
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
nr.6876/18.06.2013
- Referatul
compartimentului
contabilitate-casierie
din
cadrul
primăriei
nr.6837/17.06.2013
- Adresa S.C. APOTERM NĂDLAC S.A. nr.101/25.06.2013, înregistrată la primăria
orașului Nădlac sub nr.7106/25.06.2013
- Contractul de concesiune încheiat între Orașul Nădlac și S.C. Apoterm Nădlac
S.A., înregistrat la primăria orașului Nădlac sub nr.1048/01.02.2008
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.8/18.01.2008 privind aprobarea
concesionării directe a serviciului de energie termică către
S.C. Apoterm
Nădlac S.A.
- Prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare publice, cu modificările şi
completările ulterioare
- Prevederile Legii nr.325/2006 a serviciului de alimentare cu energie termică, cu
modificările şi completările ulterioare
- prevederile art.36 (2), lit. „a”, ”c”, (3), lit.”b”, (5), lit.”a”, (6), lit.a, pct.14, (7),
lit.”a”din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările și 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
In temeiul art.45, alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica
locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Începând cu data de 01.07.2013, redeven
concesiune pentru delegarea gestiunii serviciului public de producere, transport,
distribu
, înregistrat la primăria orașului Nădlac sub
nr.1048/01.02.2008, pe care concesionarul- S.C. APOTERM NĂDLAC S.A. o va plăti
concedentului Orașul Nădlac se stabilește la suma de 6000 lei/an.
Art.2. În vederea semnării actului adi
nr.1 la contractul de concesiune
pentru delegarea gestiunii serviciului public de producere, transport, distribu
furnizare a energiei termice, înregistrat la primăria orașului Nădlac sub
nr.1048/01.02.2008, se desemnează primarul orașului Nădlac- VASILE CICEAC.
Art.3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul oraşului Nădlac
şi se comunică către:
- Primarul oraşului Nădlac
- S.C. APOTERM NĂDLAC S.A.
- Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei

JURIDIC
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-
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HOTĂRÂREA Nr.97
Din 27.06.2013
privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a
oraşului Nădlac a cotei de 3/5 din terenul în suprafaţă de 250 mp, parcela nr. top.
12345-12350/1/1/7/2, evidenţiată în CF nr. 304891 Nădlac– Nr. CF vechi 9020 Nădlac
(provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 9020 Nădlac)
Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
27.06.2013,
Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.6786/17.06.2013
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul
primăriei nr.6693/12.06.2013
- prevederile art.36, alin. 1 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile art.36(2), lit. c, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Extrasul CF nr. 304891 Nădlac – nr. CF vechi 9020 Nădlac (provenită din
conversia de pe hârtie a CF nr. 9020 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 trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea privată
a oraşului Nădlac a cotei de 3/5 din suprafaţa de 250 mp, parcela cu nr. top. 1234512350/1/1/7/2, evidenţiată în CF nr. 304891 Nădlac – nr. CF vechi 9020 Nădlac
(provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 9020 Nădlac), teren situat în oraşul Nădlac,
Cartierul Nou nr. 52, jud. Arad.
Art. 2. Terenul menţionat la art. 1 este situat în intravilanul localităţii Nădlac şi nu
a făcut obiectul cererilor depuse în baza prevederilor legilor proprietăţii.
Art. 3. 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.
Art. 4. 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
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privind închirierea prin licita

HOTĂRÂREA Nr.98
din 27.06.2013
unui teren aflat în proprietatea privată a oraşului Nădlac

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.06.2013,
Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.6792/17.06.2013
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
nr.6875/18.06.2013
- extras CF nr.303050 Nădlac ( Nr. CF vechi 6629 Nădlac )
- extras CF nr.303051 Nădlac ( Nr. CF vechi 841 Nădlac )
- extras CF nr.303053 Nădlac ( Nr. CF vechi 8904 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.36 alin. 2 lit.c, art.45(3), art.123 din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată,cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a parcelei nr. top.881/1, 882/1, cu
suprafa
852- cu suprafa
- cu suprafa
te în CF
nr.303051 Nădlac ( Nr. CF vechi 841 Nădlac ), nr. top. 881/2/1, 882/2/1- cu suprafa
eviden
, pentru o perioadă de 2 ani.
Contractul de închiriere poate fi prelungit, prin acordul de voinţă al părţilor, pentru o perioadă
convenită de păr
partea contractantă interesată cu cel puţin 60 zile înaintea expirării duratei contractului.
Art.2. Nu este permisă nici subînchirierea sau orice formă de cedare a contractului; în caz
de cedare a folosinţei bunului sau contractului, contractul de închiriere se reziliază.
Art.3. Preţul de pornire a licitaţiei este de 0,20 lei/mp/lună.
Art.4. Se aprobă caietul de sarcini referitor la închirierea prin licitaţie publică a terenului
menţionat la art.1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. În vederea semnării contractului de închiriere a terenului menţionat în cuprinsul art.1
se împuternicesc următoarele persoane:
Vasile Ciceac - primarul oraşului Nădlac
Alexandru Gros - secretarul oraşului Nădlac
Art.6. Persoanele împuternicite conform art.5 vor putea exercita şi distinct, independent câte
unul.
Art.7. Comisia de organizare a licitaţiei publice în vederea închirierii imobilului va fi stabilită
prin dispoziţia primarului.
Art.8. Prezenta hotărâre se comunică :
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ–
Compartiment Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios
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HOTĂRÂREA Nr.99
din 27.06.2013
privind modificarea statului de funcţii pentru anul 2013
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedin
27.06.2013,
Având în vedere:

a ordinară din data de

-

Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.6818/17.06.2013
Referatul compartimentului resurse umane din cadrul primăriei
nr.6804/17.06.2013
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.57/30.04.2013 aprobarea modificării
și completării organigramei consiliului, a aparatului de specialitate al
primarului, precum şi a statului de funcţii pentru anul 2013
- prevederile art.36(2), lit.a, (3), lit.b din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare,
agricultură, juridică şi de disciplină
- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,
protecţie, mediu şi turism, administraţie publică locală.
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social–culturale, culte,
învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii,
tineret şi sport
În temeiul art.45(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă modificarea postului de referent ¼ normă, debutant, clasa
de salarizare 8, studii medii din cadrul compartimentului de transport public local
din cadrul aparatului de specialitate al primarului în referent normă întreagă,
debutant, clasa de salarizare 8, studii medii.
Art.2. Se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al
primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local
Nădlac, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre modifică și completează în mod corespunzător
anexele nr.4 la Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.57/30.04.2013.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului resurse umane din cadrul primăriei
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul juridic și Contencios
administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios .
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HOTĂRÂREA nr.100
din 27.06.2013
privind radierea din inventarul domeniului public al oraşului Nădlac
a „Digului vechi de apărare”
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 27.06.2013,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.6834/17.06.2013
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul
primăriei nr.6774/17.06.2013
adresa Administra
Administra
Bazinală de Apă Mureș nr.6700/DCs/13.06.2013, înregistrată la
primăria orașului Nădlac sub nr.6735/13.06.2013
- Hotărârea Consiliului Local al oraşului Nădlac nr.113/28.08.2001 privind
însuşirea de către Consiliul Local al oraşului Nădlac a inventarului
bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului
- Hotărârea Consiliului Local al oraşului Nădlac nr.53/31.03.2009 privind
însuşirea de către Consiliul Local al oraşului Nădlac a inventarului
bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului
- Anexa la Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare
- Hotărârea Guvernului nr.976/2002 atestarea domeniului public al
judeţului Arad, precum şi al municipiului Arad, oraşelor şi comunelor din
judeţul Arad
- Prevederile art.2 şi Anexa nr. 3 a Ordonanţei Guvernului nr.107/2002
privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, cu
modificările şi completările ulterioare
- 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 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 radierea din domeniul public al oraşului Nădlac a bunului
„Digul vechi de apărare”, evidenţiat la poziţia nr. 62 – cod de clasificare 1.4.2.1.
– fără valoare.
Art.2. Prezenta modifică în mod corespunzător inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al oraşului Nădlac.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
- Primarului oraşului Nădlac.
- Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- Consiliului Jude

1

-

Administra
zinală de
Apă Mureș
Instituţiei Prefectului judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios
Administrativ, Compartiment Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios
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H O T Ă R Â R E A Nr.101
Din 27.06.2013
privind aprobarea documentaţiei PUZ și RLU- Înfiin
energie electrică, beneficiar S.C. BPI ROM NOVEMBER SUN PV S.R.L. București
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
27.06.2013,
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.6979/2013
- referatul arhitectului-şef din cadrul primăriei nr.7064/2013
- adresa S.C. BPI ROM NOVEMBER SUN PV S.R.L., înregistrată la primăria orașului
Nădlac sub nr.3648/04.04.2013
- anun
-zis din publica
Aradului din data de 14.09.2012,
14.05.2013, 20.06.2013
- prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu
modificările şi completările ulterioare
- prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile art.36(2), lit.c, (5), lit.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
- 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(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 documentaţia PUZ și RLU- Înfiin
u
producere energie electrică pentru terenul situat în Oraşul Nădlac, parcela nr. cad.1331, nr.
top. 106.546/2/5, eviden
Nădlac, beneficiar: S.C. BPI ROM
NOVEMBER SUN PV S.R.L., cu sediul în mun. București, str. Clopotarii Vechi, nr.18, sector
1, proiect nr.18/2012, prin proiectant S.C. BPI NOVEMBER SUN PV S.R.L, conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Documenta
aprobată conform prevederilor art.1 are valabilitate până la
data de 26.06.2015.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului urbanism din cadrul din cadrul primăriei
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- S.C. BPI ROM NOVEMBER SUN PV S.R.L.
- Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios–
Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios
PREŞEDINTE DE
PORUBSKI IOAN DUȘAN

JURIDIC

SECRETAR
ALEXANDRU GROS

28.06.2013

1

JURIDIC

28.06.2013

2

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
Oraşul Nădlac –315500, str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300 Judeţul Arad
e-mail : office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

H O T Ă R Â R E A Nr.102
Din 27.06.2013
privind aprobarea documentaţiei PUZ și RLU- Înfiin
energie electrică, beneficiar S.C. BPI ROM VICTOR INVEST PV S.R.L. București
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
27.06.2013,
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.6978/2013
- referatul arhitectului-şef din cadrul primăriei nr.7063/2013
- adresa S.C. BPI ROM VICTOR PV S.R.L., înregistrată la primăria orașului Nădlac
sub nr.3649/04.04.2013
- anun
-zis din publica
Aradului din data de 14.09.2012,
14.05.2013, 20.06.2013
- prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu
modificările şi completările ulterioare
- prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile art.36(2), lit.c, (5), lit.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
- 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(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 documentaţia PUZ și RLU- Înfiin
producere energie electrică pentru terenul situat în Oraşul Nădlac, parcela nr. cad.1051, nr.
top. 106.546/2/4, eviden
în CF nr.304992 Nădlac și parcela nr. cad.1331, nr.
top.106.546/2/5, eviden
beneficiar: S.C. BPI ROM VICTOR
INVEST PV S.R.L., cu sediul în mun. București, str. Clopotarii Vechi, nr.18, sector 1,
proiect nr.19/2012, prin proiectant S.C. L&C TOTAL PROIECT S.R.L, conform anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Documenta
aprobată conform prevederilor art.1 are valabilitate până la
data de 26.06.2015.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului urbanism din cadrul din cadrul primăriei
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- S.C. BPI ROM VICTOR INVEST PV S.R.L.
- Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios–
Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios
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HOTĂRÂREA Nr.103
din 27.06.2013
privind însușirea propunerilor finale de PUG și RLU de către Consiliul Local Nădlac
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
27.06.2013,
Având în vedere:
 expunerea de motive a primarului orașului Nădlac nr.7191/2013
 referatul arhitectului șef din cadrul primăriei nr.7190/2013
 prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică
 prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și
urbanismului, cu modificările și completările ulterioare
 prevederile Ordinului MLPAT nr.13N/1999 privind metodologia de
elaborare
ul cadru al PUG șu RLU
 Ordinul MLPAT nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de
informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau
revizuirea Proiectelor de Amenajare a Teritoriului și Urbanism
 prevederile art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.c din Legea nr.215/2001 a
administra
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 comisiei pentru activităţi socialculturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie
socială, protecţie copii, tineret şi sport;
În temeiul art.45(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se însușesc propunerile finale de PUG și RLU a Orașului Nădlac,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului urbanism din cadrul primăriei
- compartimentului rela
- arhitectului-șef din cadrul primăriei
- Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios
Administrativ, Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios
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