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HOTĂRÂREA Nr.84
din 31.05.2013

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
31.05.2013,

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 -
31.05.2013, d-l LUPȘA EUGEN din partea MIȘCĂRII CREȘTIN 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
LUPȘA EUGEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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HOTĂRÂREA Nr.85
Din 31.05.2013

privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local
Nădlac din data de 31.05.2013

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
31.05.2013,

Având în vedere:
- prevederile art.43 din Legea nr.251/2001 privind administraţia

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local
Nădlac din data de 31.05.2013, din anexa la prezenta hotărâre.

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

Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi
Contencios

PREŞEDINTE DE
LUPȘA EUGEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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Anexa la
Hotărârea Consiliului local nr.85/31.05.2013

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

31.05.2013

1a.Alegerea pre
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 participării Consiliului Local Nădlac în

cadrul proiectului „Sistem informatic pentru gestionarea Registrului Agricol Electronic în
jude și a cheltuielilor legate de proiect.

3.Proiect de hotărâre privind modificarea devizului general al Studiului de
Fezabilitate pentru proiectul Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă
uzată din jude
completarea
indicatorilor economici pentru Orașul Nădlac.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea execu getului local aferente
trimestrului I al anului 2013.

5.Diverse.

PREŞEDINTE DE
LUPȘA EUGEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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HOTĂRÂREA Nr.86
Din 31.05.2013

privind aprobarea participării Consiliului Local Nădlac în cadrul proiectului „Sistem
informatic pentru gestionarea Registrului Agricol Electronic în jude ” și a

cheltuielilor legate de proiect

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data
de 31.05.2013,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului orașului Nădlac nr.5890/24.05.2013
- referatul compartimentului eviden din cadrul primăriei

nr.5889/24.05.2013
- Ghidul Solicitantului pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea

Competitivităţii Economice 2007-2013, Axa Prioritară 3 - „Tehnologia informaţiei
şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de
Intervenţie 2 - „Dezvoltarea şi Creşterea Eficienţei Serviciilor Publice
Electronice”, Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare
şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale
- prevederile art.36(2), lit.b, e, (4), lit.d, (7), lit.c din Legea nr.215/2001 privind

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare

- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia
mediului şi turism, administraţie publică locală;

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

- avizul favorabil al comisiei pentru 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 proiectul cu titlul “Sistem informatic pentru gestionarea
Registrului Agricol Electronic în judeţul Arad” şi cheltuielile legate de proiect; valoarea
totală a proiectului va fi de aproximativ 6.600.000,00 lei, iar cofinanţarea din partea
Consiliului Local Nădlac va fi de 5603,81 lei, care se va aloca printr-o rectificare de buget
ulterioară.

Art.2. Se aprobă participarea Consiliului Local Nădlac, în calitate de partener de
proiect, la implementarea proiectului “Sistem informatic pentru gestionarea Registrului
Agricol Electronic în judeţul Arad”, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea
Competitivităţii Economice 2007-2013, Axa Prioritară 3 - „Tehnologia informaţiei şi
comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 2 -
„Dezvoltarea şi Creşterea Eficienţei Serviciilor Publice Electronice ”, Operaţiunea 1
„Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband,
acolo unde este necesar”.
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Art.3. Se aprobă Acordul de parteneriat-cadru pentru proiectul „Sistem informatic
pentru gestionarea Registrului Agricol Electronic în jude ”, conform anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Orasului Nădlac, domnul VASILE CICEAC să
semneze Acordul de Parteneriat dintre Consiliul Judetean Arad si Primaria orașului
Nădlac, cuprinsa în cadrul proiectului.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:
 Primarului oraşului Nădlac,
 Compartimentului eviden din cadrul primăriei
 compartimentului contabilitate- casierie din cadrul primăriei
 Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ, Compartimentul Controlul Legalită

PREŞEDINTE DE
LUPȘA EUGEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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HOTĂRÂREA NR.87
din 31.05.2013

privind modificarea devizului general al Studiului de Fezabilitate pentru proiectul
„Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad";
beneficiar : Compania de Apă ( Operator Regional), precum și completarea și
corectarea indicatorilor tehnici

economici pentru Orașul Nădlac

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit  în şedinţa extraordinară din data
de 31.05.2013,

Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.6048/2013
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr.6103/2013
- adresa Asocia re jude

Arad nr.784/28.05.2013, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub
nr.6040/28.05.2013, prin care se supune spre aprobare propunerea de
modificare a devizului general al Studiului de Fezabilitate pentru proiectul
„Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul
Arad"; beneficiar : Compania de Apă ( Operator Regional)

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.135/22.09.2009 privind aprobarea
Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea
infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad"; beneficiar : Compania
de Apă ( Operator Regional)

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.13/19.01.2010 privind modificarea
Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea
infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad"; beneficiar : Compania
de Apă ( Operator Regional)

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.14/19.01.2010 privind modificarea
Indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Extinderea şi
modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad";
beneficiar : Compania de Apă ( Operator Regional)

- prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi, cu
modificările şi completările ulterioare

- prevederile Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare de apă şi
canalizare, cu modificările şi completările ulterioare

- prevederile art.11, alin.1 şi 2, art.36, alin.2, lit.d, e, alin.5, alin.6, pct.14,
alin.7, lit.c al Legii nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- nota justificativă comunicată de ATMP prin adresa nr.496/15.03.2013
privind modificarea devizului general al Studiului de Fezabilitate aprobat
pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă
uzată din judeţul Arad"

- avizul favorabil CTE nr.6056/03.04.2013 al S.C. Compania de Apă Arad
S.A., pentru modificarea devizului general al Studiului de Fezabilitate
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- necesitatea implementării activită
aferente pregătirii de proiecte/studii de teren/proiectare și inginerie,
precum
acorduri
Fezabilitate

- actualizarea valorii investi ului de
Fezabilitate la nivelul actual al cotei de TVA 24 %

- actualizarea valorii investi
), implicit a valorii investi

- corectarea cursului leu/euro din devizul general aprobat la cursul leu/euro
prevăzut în cuprinsul Contractului de Finan

- 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,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă modificarea devizului general al Studiului de Fezabilitate
pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din
judeţul Arad"; beneficiar : Compania de Apă ( Operator Regional), conform Anexei
la prezenta hotărâre al cărei conţinut se regăseşte şi în ANEXA nr. 24, postată pe
site-ul www.adiac-arad.com, în ceea ce privește Orașul Nădlac, după cum
urmează:
- valoarea totală a investi „Extinderea şi
modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad", este de
52.951,76 mii lei, echivalentul a 12.799,57 mii euro.
- Contribu „Extinderea
şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad" este de 953,13
mii lei, reprezentând 1,8 % din valoarea totală a investi
decât valoarea investi
pentru implementarea Proiectului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă
şi apă uzată din judeţul Arad" ).

Art.2. Se aprobă completarea și corectarea indicatorilor tehnici și de
performan
corespunzător modificării devizului geneal al Studiului de Fezabilitate pentru
proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul
Arad".

Art.3. Toate celelalte prevederi rămân nemodificate.
Art.4. Se împuteniceşte dl primar VASILE CICEAC, reprezentant al oraşului

Nădlac, cetăţean român, născut la data de 25.01.1952 în localitatea Hărniceşti
( com. Desești ), judeţul Maramureş, domiciliat în oraşul Nădlac, str. Vasile
Lucaciu, nr.91 B, posesor al C.I. seria AR, nr.552429, eliberat de SPCLEP
Nădlac la data de 31.01.2012, cu mandat special să aprobe în A.G.A. A.D.I, în
numele şi pe seama Consiliului Local al Orașului Nădlac, modificarea Studiului de
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Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de
apă şi apă uzată din judeţul Arad"; beneficiar : Compania de Apă
(Operator Regional), conform Anexei la prezenta hotărâre al cărei conţinut se
regăseşte şi în ANEXA nr. 24 postată pe site-ul www.adiac-arad.com.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică la:
• primarului oraşului Nădlac
• Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad
• compartiment administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
• S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.
• Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios
Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios.

PREŞEDINTE DE
LUPȘA EUGEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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HOTĂRÂREA Nr.88
din 31.05.2013

privind aprobarea execu bugetului local
aferente trimestrului I al anului 2013

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data
de 31.05.2013,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.5249/2013
- referatul nr.5183/2013 al compartimentului de contabilitate-casierie din

cadrul primăriei
- prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală,

republicată,  cu modificările şi completările ulterioare
- 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
- 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,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă execu bugetului local aferentă trimestrului I al anului
2013, conform  anexelor nr.1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului contabilitate- casierie din cadrul primăriei
- cetăţenilor, prin afişare
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ–

Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE
LEGALITATE

LUPȘA EUGEN SECRETAR
ALEXANDRU GROS
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