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HOTĂRÂREA Nr.33
din 27.03.2013
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.
lucrărilor
LUMINI
Art.2.
Art.3.
justi
Art.4.

Se alege preşedinte de şedinţă și se desemnează cu conducerea
dlac, d-na MAZUCH MARINELA
din partea MIȘCĂRII CREȘTIN LIBERALE.
Pre
Prezenta hotărâre are caracter constator neputând fi contestată în
Prezenta hotărâre se comunică cu :
- primarul orașului Nădlac
- Institu
– Jude
Administrativ, Compartimentul
Contencios

PREŞEDINTE DE
MAZUCH MARINELA LUMINI

Controlul

Legalită

telor

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR
ALEXANDRU GROS

și
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HOTĂRÂREA Nr.34
Din 27.03.2013
privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac
din data de 27.03.2013

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
27.03.2013,
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 27.03.2013, 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
MAZUCH MARINELA LUMINI

JURIDIC

SECRETAR
ALEXANDRU GROS

28.03.2013

1

Anexa la
Hotărârea Consiliului local nr.34/27.03.2013

ORDINEA DE ZI
A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC DIN DATA DE
27.03.2013
1.a.Alegerea pre
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local
din data de 27.03.2013.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 27.02.2013.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare
Serviciului voluntar pentru situa
4.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Nădlac în
Adunarea generală a S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. să voteze bugetul de venituri și
cheltuieli pe anul 2013
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de investi
public al Orașului Nădlac oncesionat Companiei de Apă Arad S.A., care se realizează din fonduri
IID
( Fond de Între
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale
din oraș ul Nădlac pentru perioada aferentă anilor 2014-2020.
7.Proiect de hotărâre privind obliga
agen
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii dreptului de folosin
upra
terenului, în baza prevederilor HCL nr.98/31.07.2012, d-nei Rus Camelia-Gabriela și d-lui Rus
Adrian-Cătălin, str. Mărășești, nr.18, jud. Arad
9.Proiect de hotărâre privind avizarea Planului anual de ac
zi de îngrijire a copiilor Nădlac pentru anul 2013.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuin
destinate închirierii, în ora
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în proprietatea privată a Orașului Nădlac
a terenului în suprafa
-12350/40/1, eviden
nr.304906 Nădlac (provenită din conversia pe hârtie a CF nr.8738 Nădlac ) și a terenului în
suprafa
-12350/40/3, eviden
nr.304907 Nădlac (
provenită din conversia pe hârtie a CF nr.8738 Nădlac ).
12.Proiect de hotărâre privind emiterea în vederea iniţierii procedurii prevăzute de Legea
nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, a acordului de principiu
asupra proiectului de hotărâre privind „Reglementarea circulaţiei autovehiculelor cu masa maximă
totală autorizată mai mare de 5 t, a staţionării şi parcării voluntare a autovehiculelor cu o masă
maximă totală autorizată mai mare de 3,5 t pe drumurile şi terenurile aparţinând domeniului
public şi/sau privat al oraşului Nădlac situate în intravilan”.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 1024 mp (din
acte), 1025 mp (măsurată) parcela cu nr. cad. 302258, evidenţiată în CF nr. 302258 Nădlac, teren
situat în oraşul Nădlac, jud. Arad, d-lui Fabri Daniel- Andrei, domiciliat în oraşul Nadlac, str. N.
Bălcescu nr. 111, jud. Arad.
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării terenului în suprafaţă totală de 1270
mp, parcela nr. cad.304575, evidenţiată în CF nr.304575 Nădlac.
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ac
Orașul Nădlac.
16.Raport privind activitatea Poli
-31.12.2012.

JURIDIC

2013

1

17.Informarea Serviciului Centrului de zi de îngrijire a copiilor Nădlac referitor la decizia de
acreditare, rezpectiv procesul verbal de control al Agen
Socială Arad.
18.Prezentarea procesului verbal referitor la inventarierea bunurilor oraşului Nădlac pe anul
2012, nr.2924/15.03.2013.
19.Prezentarea raportului primarului oraşului Nădlac asupra stării economice, sociale şi de
mediu a Oraşului Nădlac în anul 2012, nr.2663/11.03.2013.
20.Diverse.

Preşedinte de şedinţă
Mazuch Marinela Lumini

JURIDIC

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar
Gros Alexandru

2013
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HOTĂRÂREA Nr.35
Din 27.03.2013
privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local
Nădlac din data de 27.02.2013

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 27.03.2013,
Având în vedere:
- prevederile
art.42(5)
din
Legea
nr.215/2001
privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului
local Nădlac din data de 27.02.2013, 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
MAZUCH MARINELA LUMINI

JURIDIC

SECRETAR
ALEXANDRU GROS

01.04.2013

1

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

Anexa la HCL nr.35 din 27.03.2013

PROCESUL VERBAL
al desfăşurării şedinţei extraordinare din data de 27.02.2013 a Consiliului local Nădlac
Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 27.02.2013 a
fost convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.79/22.02.2013, 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 DușanȘomrak Dușan- viceprimar. Lipsesc
consilierii: Tocilă Bogdan Valentin, Kiszel Dușan, Faur Maria Carmen, Paliș Gligor, Paladie
Răzvan Florin, Ambruș Lubomir Ivan.
La şedinţă participă d-l primar Vasile Ciceac, d-l secretar Gros Alexandru, d-na
consilier juridic Ianecsko Alina, d-l Iamriska Cristian- reprezentant NT TV.
D-l secretar constată că la ședință este prezentă majoritatea consilierilor aflați în
funcție, astfel declarând şedinţa legal constituită.
Preşedintele de şedinţă, d-l 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 27.02.2013.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 19.02.2013.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile
interne.
4.Diverse.
Deoarece nu sunt propuneri sau modificări referitor la ordinea de zi, preşedintele de
şedinţă supune la vot „Proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei
extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 27.02.2013”, care este aprobat cu 9
voturi DA. Se face precizarea că votul necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre este
majoritatea consilierilor prezenţi ( 5 voturi ).
Se trece la pct.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței
ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 19.02.2013.
Preşedintele de şedinţă întreabă consilierii dacă sunt obiecţiuni referitoare la
procesul verbal.
Deoarece nu sunt obiecţiuni sau completări, se supune la vot „proiectul de hotărâre
privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de
19.02.2013”, fiind aprobat cu 9 voturi DA, votul necesar pentru adoptarea proiectului de
hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 5 voturi ).
Se trece la pct.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări
rambursabile interne.

1

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 9 voturi DA, votul necesar adoptării
proiectului de hotărâre fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ).
Se trece la pct.3. Diverse.
Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, nefiind discuții,
d-l Lupșa Eugen- preşedinte de şedinţă declară închise lucrările şedinţei extraordinare a
Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 27.02.2013.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare originale.

Președinte de ședință
Lupșa Eugen

Secretar
Alexandru Gros
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HOTĂRÂREA NR.36
din 27.03.2013
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului voluntar
pentru situaţii de urgenţă Nădlac
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
27.03.2013,
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.2774/2013
- referatul Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă Nădlac nr.2518/05.03.2013
- adresa Inspectoratului pentru Situa
Arad
nr.215967/20.11.2012,
înregistrată
la
primăria
orașului
Nădlac
sub
nr.12402/22.11.2012
- prevederile Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
- prevederile art.36, alin. 6, pct.8 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, protecţia
mediului şi turism, administraţie publică locală
- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social- culturale, culte, învăţământ şi
familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului public
voluntar pentru situaţii de urgenţă Nădlac, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea
prevederile Hotărârii Consiliului local Nădlac nr.26/23.02.2010.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac;
- Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă « Vasile Goldiş » al jud. Arad ;
- Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Nădlac;
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios
Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE
MAZUCH MARINELA LUMINI

JURIDIC

SECRETAR
ALEXANDRU GROS

02.04.2013

1

JURIDIC

02.04.2013
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HOTĂRÂREA Nr.37
Din 27.03.2013
privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Nădlac în Adunarea generală a
S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. să voteze bugetul de venituri și cheltuieli pe anul
2013
al Companiei
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
____2013,
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac Nădlac nr.2771/2013
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul
primăriei nr.2630/2013
- adresa S.C. Compania de Apă Arad S.A. nr.4308/07.03.2013,
înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr.2630/08.03.2013
- prevederile art.15(3), lit.a,g, (4), art.16(1) ale Actului constitutiv al S.C.
COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.
- avizul favorabil al Comisiei pentru activităţi economico-financiare,
agricultură, juridică şi de disciplină
- avizul fvorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,
protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală
În temeiul art.36(2), lit.a, (3), lit.c, art.45 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se mandatează reprezentantul în Adunarea Generală a Acţionarilor a
operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.- d-l KOVACS ŞTEFAN,
consilier local în cadrul Consiliului Local al oraşului Nădlac, cetăţean român, născut la
data de 03.02.1968 în localitatea Nădlac, domiciliat în oraşul Nădlac, str. Dr. M. Luther,
nr.120, posesor al C.I. seria AR, nr.417285, eliberat de Poli
Nădlac la
data de 14.01.2009, să voteze bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și
situa
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- primarului oraşului Nădlac
- S.C. Compania de Apă Arad S.A.
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- locuitorilor oraşului Nădlac, prin afişare
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios
Administrativ– Compartiment Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios
PREŞEDINTE DE
MAZUCH MARINELA LUMINI

JURIDIC

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETAR
ALEXANDRU GROS

02.04.2013
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JURIDIC

02.04.2013
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HOTĂRÂREA Nr.38
Din 27.03.2013
privind aprobarea Strategiei Locale de dezvoltare a serviciilor sociale
din oraşul Nădlac pentru perioada aferentă anilor 2014 – 2020
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
27.03.2013,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului orașului Nădlac nr.2876/14.03.2013
- Referatul Serviciului Public de Asistenţă Socială nr.2787/13.03.2013
- Adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad
nr.7674/26.02.2013,
înregistrată
la
primăria
orașului
Nădlac
sub
nr.2377/28.02.2013, prin care se solicită întocmirea Strategiei de dezvoltare
locală a serviciilor sociale
- prevederile art.112(3) pct.a şi art.115(2) din Legea 292/2011 a asistenţei
sociale
- prevederile art.36, (2), lit.b,d, (4), lit.e, (6), pct.2 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 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE
din oraşul Nădlac pentru perioada aferentă anilor 2014 – 2020, conform anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- Primarului oraşului Nădlac
- Serviciului Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei oraşului Nădlac
- Serviciului Centrul de Zi de Îngrijire a Copiilor din Oraşul Nădlac
- Instituţiei Prefectului – judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios
Administrativ – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios
PREŞEDINTE DE ȘEDIN
MAZUCH MARINELA LUMINI

SECRETAR
ALEXANDRU GROS
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HOTĂRÂREA nr.39
Din 27.03.2013

privind „Obligaţiile şi răspunderile care revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor
pentru buna gospodărire a localităţii”
Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.03.2013
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.2802/13.03.2013
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei oraşului
Nădlac nr.2822/14.03.2013
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac Nr.72/28.04.2009 privind „obligaţiile şi răspunderile care
revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a
localităţii”;
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac Nr.189/18.12.2009 privind modificarea şi completarea
Hotărârii Consiliului Local nr.72/28.04.2009
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac Nr.16/30.01.2013 privind emiterea, în vederea iniţierii
procedurii prevăzute de Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, a acordului de principiu asupra proiectului de hotărâre privind „Obligaţiile şi
-

răspunderile care revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna
gospodărire a localităţii”.

prevederile Art. 36 (2) lit.,,c”, (6) pct.16 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile O.U.G. Nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
prevederile Ordonanţei nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu
modificările şi completările ulterioare;
prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
procesul verbal de afișare și anunțul nr.1647/2013; anunțul propriu-zis de pe site-ul NT-TV și a
primăriei orașului Nădlac;
prevederile O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările
ulterioare;
prevederile Ordonanţei nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi
completările ulterioare
prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările
ulterioare;
prevederile Legii nr. 24/2007 - privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor – republicată,
Legea nr. 227/2002 pentru aprobarea O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea programului de
gestiune al câinilor făra stăpân,
prevederile Legii nr. 60/11 martie 2003 pentru aprobarea OUG nr. 55/2002 privind regimul de
deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi
Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, juridică şi de
disciplină,
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-

Avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie , mediu şi
turism, administraţie publică locală,
- Avizul favorabil al comisiei pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și
familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport
În temeiul Art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Prezenta hotărâre stabileşte obligaţiile şi răspunderile care revin instituţiilor publice,
agenţilor economici şi cetăţenilor pentru păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul oraşului Nădlac,
buna gospodărire şi respectarea normelor de igienă, asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe
teritoriul oraşului, buna gospodărire şi respectarea normelor de igienă constituie o obligaţie
fundamentală a instituţiilor publice, agenţilor economice cu sau fără personalitate juridică, a altor
persoane juridice, precum şi a cetăţenilor.
Art.2. Instituţiilor publice, agenţilor economici şi celorlalte persoane juridice le revin
următoarele obligaţii:
a) să întreţină în stare corespunzătoare imobilele în care îşi desfăşoară activitatea, prin
efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice;
b) să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte,
întreţinerea firmelor şi a faţadelor imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv
spălarea, curăţarea şi zugrăvirea periodică a acestora;
c) să asigure curăţenia la locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare şi pe
celelalte terenuri pe care le deţin, precum şi pe căile de acces;
d) să asigure igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, prin activităţi de
curăţare, dezinsecţie şi deratizare;
e) să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi
materialele refolosibile;
f) să efectueze şi să menţină curăţenia spaţiilor verzi din jurul imobilelor în care îşi desfăşoară
activitatea, a trotuarelor, a părţii carosabile a străzii sau a drumului pe porţiunea din
dreptul imobilului, a locurilor de parcare pe care le folosesc, să îndepărteze zăpada şi
gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor şi incintelor în care îşi desfăşoară activitatea;
g) să amplaseze la intrarea în instituţii, sedii ale agenţilor economici şi altor persoane juridice
precum şi la intrarea în spaţii comerciale coşuri pentru hârtii, ambalaje şi resturi de ţigări;
h) să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe
drumurile publice;
i) să finalizeze construcţiile începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în condiţiile şi
în termenele stabilite de acestea.
j) să respecte măsurile stabilite de consiliul local pentru asigurarea igienei publice şi
curăţeniei în localităţi;
k) să încheie contracte de prestări servicii cu operatori specializaţi, pentru colectarea,
transportul şi depozitarea deşeurilor, la deponeul de deşeuri;
Art. 3. În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, cetăţenilor le revin următoarele obligaţii:
a) întreţinerea şi curăţenia locuinţelor pe care le deţin în proprietate sau cu chirie, a anexelor
gospodăreşti, a curţilor şi împrejmuirilor acestora;
b) curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi
zugrăvirea periodică a acestora;
c) finalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în condiţiile şi
în termenele stabilite de acestea;
d) repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor;
e) să asigure în permanenţă menţinerea curăţeniei trotuarelor din jurul gospodăriei, pe partea
carosabilă a străzii sau a drumului pe porţiunea din dreptul gospodăriei, întreţinerea
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zonelor verzi din jurul imobilelor, menţinerea curăţeniei în locurile de parcare pe care le
folosesc.
f) îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau
pe care le folosesc în alte scopuri;
g) păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie şi în locurile publice
h) depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile special amenajate de
autorităţile administraţiei publice locale;
i) curăţarea de noroi a mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice.
j) săparea şanţurilor, curăţarea şi întreţinerea acestora , întreţinerea rigolelor şi podeţelor
aferente proprietăţii
k) să respecte măsurile stabilite de consiliul local pentru asigurarea igienei publice şi
curăţeniei în localităţi;
Art. 4. Nerespectarea sau neîndeplinirea obligaţiilor şi responsabilităţilor stabilite prin prezenta
hotărâre atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz, a persoanelor
vinovate şi se sancţionează potrivit legii.
Art. 5. Constituie contravenţie următoarele fapte:
a) neîntreţinerea în stare corespunzătoare a imobilelor pe care le deţin în proprietate sau cu
chirie, a anexelor gospodăreşti, a curţilor şi împrejmuirilor acestora, prin efectuarea
lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice;
b) neîntreţinerea spaţiilor verzi din jurul locuinţelor - imobilelor pe care le deţin în proprietate
sau cu chirie ( ex. cositul ierbii şi buruienilor, văruirea pomilor, fasonatul pomilor în intravilanul
oraşului)
c) neasigurarea reparării, spălării geamurilor şi a vitrinelor, neînlocuirea celor sparte,
neîntreţinerea firmelor şi a faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul
străzii;
d) neasigurarea curăţeniei la locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare şi pe
celelalte terenuri pe care le deţin, precum şi pe căile de acces;
e) neasigurarea igienei în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, prin activităţi de
curăţenie, dezinsecţie şi deratizare;
f) răscolirea gunoiului din containere sau locurile special amenajate, de către persoane fizice
în scopul recuperării a diferite obiecte, materiale, hârtii sau resturi alimentare.
g) nefinalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în condiţiile
şi în termenele stabilite de acestea;
h) nerepararea şi neîntreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor;
i) lăsarea liberă în stradă a animalelor şi păsărilor de orice fel,
i1) circulaţia liberă atât ziua cât şi noaptea, a câinilor pe domeniul public fără lesă şi botniţă,
neînsoţiţi,
i2) neridicarea murdăriei rămase după staţionarea şi hrănirea animalelor în locurile amenajate
pentru staţionarea acestora
j) ruperea sau tăierea florilor şi arbuştilor, plantaţiilor şi împrejmuirilor de orice fel de pe
domeniul public sau privat a oraşului, precum şi trecerea peste rondouri de flori şi spaţii
verzi;
k) folosirea aparatelor şi locurilor de joacă destinate copiilor, de către persoane cu vârsta
peste 14 ani precum şi staţionarea în acestea în intervalul de timp 24,00-08,00.
l) aruncarea deşeurilor de orice fel ca hârtii, ambalaje precum şi a resturilor de ţigări, coji de
seminţe, sticle, cutii, în săli de spectacole, parcuri şi alte spaţii care fac parte din domeniul
public;
m) dormitul pe bănci şi pe zonele verzi din parcuri;
n) neexecutarea lucrărilor de săpare a şanţurilor pentru scurgerea apelor pluviale, după
măsurătorile efectuate de specialiştii primăriei, nedesfundarea podeţelor, şanţurilor şi
rigolelor pentru scurgerea apelor pluviale
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n1) neefectuarea şi nemenţinerea curăţeniei trotuarelor, a spaţiilor verzi din jurul gospodărieiimobilului, a părţii carosabile a străzii sau a drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc
şi neîndepărtarea zăpezii şi gheţii de pe trotuarele din dreptul imobilelor şi incintelor în care
locuiesc.
o1) depozitarea pe domeniul public a materialelor de construcţii (ex. balast, nisip, cărămizi,
etc.) cu excepţia celor care deţin autorizaţie de construire valabilă sau care efectuează
reparaţii la imobil, pe perioada efectuării lucrărilor. Constatarea depozitării materialelor de
construcţii se stabileşte din momentul luării în evidenţă a acestora de către împuterniciţii
primarului oraşului Nădlac sau Poliţia locală, prin întocmirea unui proces - verbal de
constatare, urmând ca în urma unor verificări ulterioare ( 15 zile), să se aplice amendă
contravenţională pentru nerespectarea condiţiilor de depozitare.
o2) depozitarea pe domeniul public a utilajelor agricole, a produselor agricole, resturilor
vegetale şi a altor materiale ,
o3) depozitarea pe domeniul public a combustibililor solizi folosiţi la încălzirea locuinţelor ( ex.
cărbune, lemne ) pe o perioadă mai mare de 15 zile din momentul constatării de către
împuterniciţii primarului oraşului Nădlac sau Poliţia locală, prin întocmirea unui proces – verbal
de constatare, urmând ca în urma unor verificări ulterioare ( 15 zile), să se aplice amendă
contravenţională pentru nerespectarea condiţiilor de depozitare.
p) necurăţarea de noroi a mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe
drumurile publice,
q) murdărirea căilor publice (străzi, trotuare, alei, curţi) ca urmare a lucrărilor de intervenţie
sau a activităţilor de încărcare - descărcare a mijloacelor de transport;
r) lăsarea amplasamentului după finalizarea unor lucrărilor edilitar - gospodăreşti, sau de
intervenţii la reţelele de utilităţi, neadus la cotă şi cu resturi materiale (pietre, bolovani,
balast, alte reziduuri) pe suprafaţa acestuia,
s) aşternerea pe traseul lucrărilor edilitar - gospodăreşti, sau de intervenţii la reţelele de
utilităţi, care urmează a fi supuse lucrărilor de refacere a zonelor verzi, de pământ care are
în compoziţie resturi materiale de orice fel ( ex. pietre, bolovani, etc), sau pământ lutos,
pământ provenit din straturile inferioare - rezultat din excavaţii, săpături, etc.;
t) lipirea anunţurilor şi afişelor de orice fel, în alte locuri decât cele stabilite pentru afişaj;
u) construirea de garduri neautorizate pe domeniul public pentru împrejmuirea unor suprafeţe
de teren din faţa imobilelor;
v) cultivarea zarzavaturilor şi plantelor furajere pe locurile publice;
w) depozitarea oricăror bunuri sau materiale, pe scări, culoarele sau holurile folosite în comun;
x) staţionarea şi parcarea autovehiculelor de orice fel în piaţa agroalimentară în afara
orarului zilelor de piaţă cu excepţia autovehiculelor care aprovizionează societăţile comerciale
din piaţă.
y) circulaţia cu ciclomotoare, motopede, motorete, pe trotuarele din intravilanul localităţii de
pe toate străzile oraşului Nădlac, excepţie făcând pista specială pentru biciclişti de pe
strada N. Bălcescu
z) circulaţia pe trotuarul pavat de pe str. Victoriei ( str. N. Bălcescu – Independenţei) şi în
parcul central al oraşului Nădlac a bicicletelor, motoretelor, ciclomotoarelor şi motopedelor.
aa) parcarea şi staţionarea autovehiculelor de orice fel pe trotuare, alei pietonale, spaţii verzi
(parcul din P-ţa Unirii, zona ,, Pădurice”etc. );
bb) deteriorarea, distrugerea sau mutarea băncilor, a indicatoarelor rutiere, a coşurilor de
gunoi stradale, a mobilierului stradal şi altor bunuri de folosinţă publică;
cc) deteriorarea şi murdărirea clădirilor, spaţiilor verzi, căminelor de vizitare a reţelelor
subterane, a coşurilor de hârtii şi altor asemănătoare;
dd) păşunatul animalelor în parcuri sau în alte locuri publice;
ee) practicarea jocurilor sportive în parcuri şi pe zonele verzi, în afara locurilor special
amenajate pentru acest scop;
ff) deversarea apelor uzate reziduale, menajere, din fose şi grupuri sanitare pe domeniul
public
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gg) tulburarea liniştii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect, ori
prin strigăte sau larmă între orele 22 00 – 6 00;
hh) depozitarea reziduurilor menajere, industriale, a celor provenite din demolări, a reziduurilor
agricole, gunoaielor, precum şi a materialelor refolosibile în alte locuri decât cele special
amenajate;
ii) intervenţii şi modificări asupra infrastructurii aparţinând domeniului public fără aprobarea
Primăriei.
Art. 6. Contravenţiile prevăzute la art. 5 se sancţionează după cum urmează:
1. cele de la lit. a), b), c), d), e), f), cu amendă de la 600 – 1000 lei pentru persoane juridice
şi de la 200 – 400 lei pentru persoane fizice;
2. cele de la lit. g), h), j), k), cu amendă de la 200 – 400 lei pentru persoane fizice,
3. cele de la lit. i), i1), i2), cu amendă de la 300 – 500 lei pentru persoane fizice;
4. cele de la lit. l), m), p), q), r), s), aa), bb) cu amendă de la 800 – 1000 lei pentru persoane
juridice şi de la 400 – 600 lei pentru persoane fizice;
5. cele de la lit. n), n1), o1), o2), o3), t), u), v), w), cu amendă de la 300 - 500 lei pentru
persoane fizice şi de la 600 - 1000 lei pentru persoane juridice.
6. cele de la lit. cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), cu amendă de la 300 – 500 lei pentru
persoane fizice şi de la 800 – 1000 lei pentru persoane juridice,
7. cele de la lit. x), y), z), cu amendă de la 800 - 1000 lei pentru persoane juridice şi de la
200-400 lei pentru persoane fizice.
Art. 7.(1) În cazul în care prin săvârşirea contravenţiei s-a cauzat o pagubă şi există tarife de
evaluare a acesteia, persoana împuternicită să aplice sancţiunea stabileşte şi despăgubirea, cu acordul
expres al persoanei vătămate, făcând menţiunea corespunzătoare în procesul verbal.
(2) Dacă nu există tarife de evaluare a pagubei, persoana vătămată îşi va putea
valorifica pretenţiile potrivit dreptului comun.
(3) Valoarea despăgubirilor pentru degradarea şi distrugerea bunurilor aparţinând
domeniului public şi privat al oraşului Nădlac este specificată în anexa 1 la prezentul proiect de
hotărâre.
Art. 8. Constatarea contravenţiilor se va face pe bază de proces verbal de contravenţie de
către:
 Poliţia oraşului Nădlac;
 Poliţia locală ;
 Împuterniciţii Primarului Oraşului Nădlac
Art.9. La aplicarea sancţiunilor contravenţionale se aplică şi prevederile
Ordonanţei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările
ulterioare .
Art. 10.
(1) Împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se
poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.
(2) Plângerea însoţită de o copie a procesului verbal de constatare a contravenţiei se depune
la registratura Primăriei oraşului Nădlac.
(3) Plângerea împreună cu dosarul cauzei va fi înaintată de îndată instanţei de judecată

competentă să o soluţioneze.

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

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

28
29

CATEGORIA DE BUNURI

VALOARE

Distrugerea a 1 mp stradă pavată
120 lei
Distrugerea a 1 mp stradă asfaltată
220 lei
Distrugerea a 1 mp stradă betonată
200 lei
Distrugerea a 1 mp stradă
120 lei
Distrugerea a 1 ml împrejmuire din lemn
132 lei
Distrugerea a 1 ml împrejmuire din prefabricate beton
170 lei
Distrugerea a 1 ml împrejmuire plasă sârmă pe ramă
120 lei
Distrugerea a 1 ml împrejmuire gard viu
70 lei
Distrugerea a 1 mp zona verde
120 lei
Distrugerea unei bănci
300 lei
Distrugerea unui scaun
230 lei
Distrugerea unui coş pentru colectat hârtie
170 lei
Distrugerea unui vas pentru flori, din beton
108 lei
Distrugerea unui vas pentru flori, mozaicat
228 lei
Distrugerea unui arbore cu diametru între 10 cm – 20 cm
180 lei
Distrugerea unui arbore cu diametru peste 20 cm
300 lei
Distrugerea unui semn de circulaţie
150 lei
Distrugerea unui semn de orientare sau dirijare
300 lei
Deteriorarea fântânilor şi cişmelelor publice
250 lei/buc
Degradarea suprafeţelor pietonale mozaicate
170 lei/mp
Degradarea capacelor la căminele de vizitare, necarosabile
250 lei/buc
Degradarea capacelor la gurile de scurgere pentru colectarea apelor pluviale
200 lei / buc
Degradarea capacelor carosabile de la căminele de vizitare
300 lei/buc
Distrugerea sau furtul unui arbore ornamental ( tuia)
50 lei/buc
distrugerea sau furtul florilor de sezon
2 lei/ buc
Ocuparea abuzivă de teren în vederea cultivării de legume sau
2 lei/mp
Ocuparea abuzivă de teren în vederea comercializării
ambulante a produselor agroalimentare sau industriale:
- târguri
10 lei/mp
- trotuare şi spaţii verzi
18 lei/mp
Ocuparea abuzivă de teren pentru comercializarea de bunuri
10 lei/mp
Ocuparea abuzivă de teren privind amplasarea :
- panourilor publicitare
200 lei/panou
- gheretelor
500 lei/gheretă
- spre vânzare a autovehiculelor, motoretelor, motocicletelor
50 lei/buc

PREŞEDINTE DE
MAZUCH MARINELA LUMINI

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.40
Din 27.03.2013
privind aprobarea retragerii dreptului de folosinţă gratuită asupra
terenului atribuit, în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local Nădlac
nr. 98 din 31.07.2012, d-nei Rus Camelia-Gabriela şi d-lui Rus AdrianCătălin, domiciliaţi în Nădlac, str. Mărăşeşti nr. 18, jud. Arad
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
27.03.2013,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.2875/2013
- Referatul Compartimentului Administrarea Patrimoniului Local din cadrul
primăriei nr. 2807 din 13.03.2013
- Cererea d-lui Rus Adrian-Cătălin, înregistrată la primăria oraşului Nădlac
sub nr. 1767/14.02.2013
- Prevederile Hotărârii Consiliului local nr. 98/31.07.2012 privind atribuirea
unei suprafeţe din parcela nr. top. 13691/53, evidenţiată în CF nr.
303466 Nădlac – Nr. CF vechi 2201, în folosinţă gratuită pe durata
existenţei locuinţei proprietate personală, d-nei Rus Camelia-Gabriela şi
d-lui Rus Adrian-Cătălin
- Procesul verbal de predare-primire a terenului destinat construirii de
locuinţă în baza Legii nr. 15/2003, nr. 7789 din 13.08.2012
- Contractul de închiriere nr. 7791/13.08.2012
- Extras CF nr. 303466 Nădlac – nr. CF vechi 2201
- 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,
În temeiul art. 45 (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului în
suprafaţă de 400 mp, situat în oraşul Nădlac str. Crişan nr. 26, jud. Arad, respectiv
cota de 400/755 din parcela nr. top. 13691/53, evidenţiată în C.F. nr. 303466
Nădlac – Nr. CF vechi 2201, proprietatea privată a oraşului, atribuit în baza
prevederilor Hotărârii Consiliului local Nădlac nr. 98/31.07.2012, d-nei Rus
Camelia-Gabriela, identificată cu C.I. seria AR nr. 428644, CNP 2810329020071 şi
d-lui Rus Adrian-Cătălin, legitimat cu C.I. seria AR nr. 428643, CNP
1880514020112, domiciliaţi în oraşul Nădlac str. Mărăşeşti nr. 18, jud. Arad, în
condiţiile nerespectării prevederilor art. 4 din Hotărârea Consiliului local nr.
98/31.07.2012.
Art.2. Retragerea dreptului de folosinţă gratuită a terenului pentru construirea
unei locuinţe proprietate personală se face de către primarul oraşului Nădlac, d-l
Vasile Ciceac, în termen de 15 zile de la data aprobării de către Consiliul local, pe
bază de proces verbal.

15.05.2015
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Art.3. Se aprobă rezilierea contractului de închiriere nr. 7791/13.08.2012, având
ca obiect al contractului închirierea imobilului (teren) proprietatea privată a
oraşului Nădlac, în suprafaţă de 355 mp, respectiv cota de 355/755, situat în
oraşul Nădlac, str. Crişan nr. 26, jud. Arad, din parcela nr. top. 13691/53, înscrisă
în CF nr. 303466 Nădlac-nr. CF vechi 2201, încheiat între Oraşul Nădlac şi d-na
Rus Camelia-Gabriela, identificată cu C.I. seria AR nr. 428644, CNP
2810329020071 şi d-lui Rus Adrian-Cătălin, legitimat cu C.I. seria AR nr. 428643,
CNP 1880514020112, domiciliaţi în oraşul Nădlac str. Mărăşeşti nr. 18, jud. Arad,
în condiţiile cap. VII art. 7 lit. d din contract, conform actului adiţional anexat la
prezenta hotărâre.
Art.4. Pentru semnarea actului adiţional menţionat la art. 3 se desemnează:
- CICEAC VASILE – primar
- GROS ALEXANDRU – secretar.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:
 Primarului oraşului Nădlac
 Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
 Compartimentului Impozite-Taxe din cadrul primăriei
 D-nei Rus Camelia-Gabriela şi d-lui Rus Adrian-Cătălin, domiciliaţi în
oraşul Nădlac str. Mărăşeşti nr. 18, jud. Arad
 Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Biroul de Carte Funciară
Arad
 Instituţiei Prefectului – judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios
Administrativ – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios.

PREŞEDINTE DE
LEGALITATE
MAZUCH MARINELA LUMINI

SECRETAR
ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC
315500-Nădlac, str.1 Decembrie,nr.24,tel:0257474325,Fax:473300
e-mail:office@primaria–nadlac.ro, www.primaria-nadlac.ro
Cod. Fiscal 35.18.822
Nr._____ din __.03.2013
ACT ADIŢIONAL
LA CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE NR. 7791/13.08.2012

Încheiat între:
Oraşul Nădlac, cu sediul în oraşul Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 24,
jud. Arad, Cod de înregistrare fiscală 3518822, prin d-l primar VASILE
CICEAC, în calitate de proprietar,
şi
D-na Rus Camelia-Gabriela şi d-l Rus Adrian-Cătălin,
cu
domiciliul în oraşul Nădlac, str. Mărăşeşti nr. 18, jud. Arad, în calitate de
chiriaşi,
În baza prevederilor:
- Hotărârii Consiliului local nr.40 din 27.03.2013 privind aprobarea
retragerii dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului atribuit, în baza
prevederilor Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr. 98 din 31.07.2012,
d-nei Rus Camelia-Gabriela şi d-lui Rus Adrian-Cătălin, domiciliaţi în
Nădlac, str. Mărăşeşti nr. 18, jud. Arad
- Prevederile Cap. VII „Încetarea contractului de închiriere” art. 7 lit. d
din contractul de închiriere nr. 7791/13.08.2012
De comun acord, părţile convin asupra rezilierii contractului de închiriere
nr. 7791 din 13.08.2012, în condiţiile cap. VII art. 7 lit. d din contract,
prevederile contractului încetându-şi valabilitatea începând cu data de
__.03.2013; semnarea actului adiţional se va efectua doar după achitarea
de către chiriaş a chiriei rezultate din contractul de închiriere aferente
perioadei de până la data de __.03.2013.
Prezentul act adiţional s-a încheiat astăzi __.03.2013, la sediul primăriei
oraşului Nădlac, în 2 exemplare originale cu aceeaşi valoare juridică, câte
1 (un) exemplar pentru fiecare parte contractantă.

PROPRIETAR,
ORAŞUL NĂDLAC
Primar
VASILE CICEAC

Chiriaşi,
RUS CAMELIA-GABRIELA
RUS ADRIAN-CĂTĂLIN

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

HOTĂRÂREA Nr.41
Din 27.03.2013
privind avizarea Planului anual de acţiune al Serviciului Centrului de zi de îngrijire a
copiilor Nădlac pentru anul 2013
Consiliul
27.03.2013,
Având în
-

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

vedere :
expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.2886/14.03.2013
referatul Serviciului Centrului de zi de îngrijire a copiilor Nădlac
nr.55/12.03.2013,
înregistrat
la
primăria
oraşului Nădlac
sub
nr.2855/14.03.2013
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr.1438/2004 pentru aprobarea
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de
prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie
specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi,
cu modificările şi completările ulterioare
- Prevederile Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului, cu modificările şi completările ulterioare
- Prevederile Ordinului nr.24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime
obligatorii pentru centrele de zi, cu modificările şi completările ulterioare
- Prevederile art.36, alin.2, lit.d, alin.6, pct.2 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 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se avizează Planul anual de acţiune al Serviciului Centrului de zi de îngrijire
a copiilor Nădlac pentru anul 2013, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică :
- primarului oraşului Nădlac
- Serviciului Centrului de zi de îngrijire a copiilor Nădlac
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios
Administrativ- Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios.
PREŞEDINTE DE
MAZUCH MARINELA LUMINI

SECRETAR
ALEXANDRU GROS

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.42
din 27.03.2013
privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate
închirierii, în oraşul Nădlac, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 27.03.2013,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.2882/2013,
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul
primăriei nr. 2818 din 13.03.2013
- Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale
pentru Locuinţe – republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.
152/1998, aprobate prin H.G. nr. 962/2001 cu modificările si
completările ulterioare
- Hotărârea Consiliului local Nădlac nr. 46 din 10.04.2012 privind
propunerile criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în
soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru
tineri, destinate închirierii
- Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 35886/I.M.
din 30.05.2012, înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr.
5879/12.06.2012
- Procesul-Verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, înregistrat la
Agenţia Naţională pentru Locuinţe sub nr. 8310/28.06.2012, iar la
Primăria oraşului Nădlac sub nr. 6338/27.06.2012
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac
nr. 113/21.08.2012
privind
aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea
cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate
închirierii, în oraşul Nădlac
Adresa
Ministerului
Dezvoltării
Regionale
şi
Turismului
nr.
65828/D.G.L.P./13.09.2012, înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub
nr. 8798/17.09.2012
- Hotărârea Consiliului local Nădlac
nr. 124 din 25.09.2012 privind
modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local Nădlac
nr.
113/21.08.2012
- Adresa
Ministerului
Dezvoltării
Regionale
şi
Turismului
nr.
74473/D.G.L.P./05.10.2012, înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub
nr. 10626/22.10.2012
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr. 11/30.01.2013 privind aprobarea
listei de prioritate pentru acordarea locuinţelor pentru tineri, destinate
închirierii, în oraşul Nădlac şi a listei cuprinzînd solicitanţii de locuinţe
construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, care nu au îndeplinit
criteriile de acces la locuinţă
- Procesul-verbal nr. 2137/25.02.2013 al comisiei sociale de analizare a
dosarelor şi repartizare a locuinţelor construite prin ANL
- Prevederile art. 36 alin. 6 lit. a pct. 17 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare
- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare,
agricultură, juridică şi de disciplină

Avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,
protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală
În temeiul art. 45(3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă lista de repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate
închirierii, în oraşul Nădlac, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- Instituţiei Prefectului - judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios
Administrativ – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE
MAZUCH MARINELA LUMINI

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETAR
ALEXANDRU GROS

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

HOTĂRÂREA Nr.43
Din 27.03.2013
privind aprobarea trecerii în proprietatea privată a Oraşului Nădlac a terenului în suprafaţă
de 693 mp, parcela nr. top. 12345-12350/40/1, evidenţiată în CF nr. 304906 Nădlac
(provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 8738 Nădlac) şi a terenului în suprafaţă de
250 mp, parcela nr. top. 12345-12350/40/3, evidenţiată în CF nr. 304907 Nădlac
(provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 8738 Nădlac)
Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
27.03.2013,
Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.2889/14.03.2013
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul
primăriei nr. 2823/14.03.2013
- 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
- Extras CF nr. 304906 Nădlac (provenită din conversia de pe hârtie a CF
nr. 8738)
- Extras CF nr. 304907 Nădlac (provenită din conversia de pe hârtie a CF
nr. 8738)
- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare,
agricultură, juridică şi de disciplină
- Avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,
protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se aprobă trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea privată
a oraşului Nădlac a terenului în suprafa
de 693 mp, parcela cu nr. top. 1234512350/40/1, evidenţiată în CF nr. 304906 Nădlac (provenită din conversia de pe hârtie a
CF nr. 8738 Nădlac).
Art. 2. Se aprobă trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea privată
a oraşului Nădlac a terenului în suprafa
de 250 mp, parcela cu nr. top. 1234512350/40/3, evidenţiată în CF nr. 304907 Nădlac (provenită din conversia de pe hârtie a
CF nr. 8738 Nădlac).
Art. 3. Parcelele menţionate la art. 1 şi art. 2 sunt situate în intravilanul localităţii
Nădlac şi nu au făcut obiectul cererilor depuse în baza prevederilor legilor proprietăţii.
Art. 4. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primăria oraşului
Nădlac şi se va depune la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad, în vederea
înscrierii în Cartea Funciară a oraşului Nădlac.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică :
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad, Biroul Carte Funciară

-

Instituţiei Prefectului - judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios
Administrativ – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC
315500-Nădlac, str.1 Decembrie,nr.24,tel:0257474325,Fax:473300
e-mail:office@primaria–nadlac.ro, www.primaria-nadlac.ro

HOTĂRÂREA Nr.44
din 27.03.2013
privind emiterea în vederea iniţierii procedurii prevăzute de Legea nr.52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, a acordului de principiu asupra
proiectului de hotărâre privind „Reglementarea circulaţiei autovehiculelor cu masa
maximă totală autorizată mai mare de 5 t, a staţionării şi parcării voluntare a
autovehiculelor cu o masă maximă totală autorizată mai mare de 3,5 t pe drumurile şi
terenurile aparţinând domeniului public şi/sau privat al oraşului Nădlac situate în
intravilan”
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
27.03.2013,
Având în vedere:
Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.2952/18.03.2013
Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul
Primăriei oraşului Nădlac nr.773 /23.01.2013
Procesul verbal al comisiei locale de ordine publică nr.2934/15.03.2013
prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia
pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
prevederile Ordonan
nr.195/2005 privind protecţia
mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulteriore
prevederile Hotărârii Guvernului nr.1373/2008 privind reglementarea furnizării
şi transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România, cu
modificările și completările ulterioare
prevederile Ordonan
r.43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.35/23.02.2010 privind interzicerea
staţionării voluntare şi parcarea autovehiculelor cu o masă maximă totală
autorizată mai mare de 3,5 t pe drumurile publice şi terenurile aparţinând
domeniului public şi/sau privat al oraşului Nădlac situat în intravilan
Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.87/27.05.2010 privind modificarea art.3.
(1) din Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.35/23.02.2010
prevederile art.36 alin.(2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct.13 din Legea nr.215/2001,
a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia
mediului şi turism, administraţie publică locală;
avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură,
juridică şi de disciplină;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
1

H O T Ă R Ă Ş T E:
ART.1. Se emite acordul de principiu în vederea iniţierii procedurii prevăzute de
Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, asupra
proiectului de hotărâre privind „Reglementarea circulaţiei autovehiculelor cu masa
maximă totală autorizată mai mare de 5 t, a staţionării şi parcării voluntare a
autovehiculelor cu o masă maximă totală autorizată mai mare de 3,5 t pe drumurile şi
terenurile aparţinând domeniului public şi/sau privat al oraşului Nădlac situate în
intravilan”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Prezenta hotărâre se comunică:
 Primarului oraşului Nădlac,
 Cetăţenilor prin afişare,
 Compartimentului Administrarea Patrimoniului Local din cadrul primăriei
 Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios
Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios
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Anexa la H.C.L. nr.44/27.03.2013

Proiect
Avizat secretar
HOTĂRÂREA nr.___
din______2013
privind „Reglementarea circulaţiei autovehiculelor cu masa maximă totală autorizată mai
mare de 5 t, a staţionării şi parcării voluntare a autovehiculelor cu o masă maximă
totală autorizată mai mare de 3,5 t pe drumurile şi terenurile aparţinând domeniului
public şi/sau privat al oraşului Nădlac situate în intravilan”
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de ______2013,
Având în vedere:
Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.2952/18.03.2013
referatulcompartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
oraşului Nădlac nr. 773 /23.01.2013
procesul verbal al comisiei locale de ordine publică nr.2934/15.03.2013
procesul verbal de afișare nr.____/2013; anun
-zis de pe site-ul
primăriei și site-ul NT-TV
prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia
pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
prevederile Ordonan
nr.195/2005 privind protecţia
mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulteriore
prevederile Hotărârii Guvernului nr.1373/2008 privind reglementarea furnizării
şi transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România, cu
modificările și completările ulterioare
prevederile Ordonan
r.43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.35/23.02.2010 privind interzicerea
staţionării voluntare şi parcarea autovehiculelor cu o masă maximă totală
autorizată mai mare de 3,5 t pe drumurile publice şi terenurile aparţinând
domeniului public şi/sau privat al oraşului Nădlac situat în intravilan
Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.87/27.05.2010 privind modificarea art.3.
(1) din Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.35/23.02.2010
prevederile art.36 alin.(2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct.13 din Legea nr.215/2001,
a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
avizul _____ al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia
mediului şi turism, administraţie publică locală;
avizul _____ al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură,
juridică şi de disciplină;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
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ART.1. Se aprobă Regulamentul privind „Reglementarea circulaţiei autovehiculelor
cu masa maximă totală autorizată mai mare de 5 t, a staţionării şi parcării voluntare a
autovehiculelor cu o masă maximă totală autorizată mai mare de 3,5 t pe drumurile şi
terenurile aparţinând domeniului public şi/sau privat al oraşului Nădlac situate în
intravilan”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Prezenta hotărâre abrogă Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.
35/23.02.2010 și nr. 87/27.05.2010.
ART.3. Prezenta hotărâre se comunică:
 Primarului oraşului Nădlac,
 Cetăţenilor prin afişare,
 Compartimentului Administrarea Patrimoniului Local din cadrul primăriei
 Poli
 Serviciului Poli
 Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios
Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios
Ini
PRIMAR
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Anexa la HCL nr.___/____2013

REGULAMENT
privind „Reglementarea circulaţiei autovehiculelor cu masa maximă totală
autorizată mai mare de 5 t, a staţionării şi parcării voluntare a autovehiculelor
cu o masă maximă totală autorizată mai mare de 3,5 t pe drumurile şi
terenurile aparţinând domeniului public şi/sau privat al oraşului Nădlac situate
în intravilan”

CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE
ART.1. Prezentul Regulament stabileşte modalităţile de organizare şi desfăşurare a
circulaţiei autovehiculelor din categoria transportului greu (mai mare de 5 t), care
efectuează transport de mărfuri şi materiale în oraşul Nădlac şi reglementează staţionarea
voluntară şi parcarea autovehiculelor cu o masă maximă totală autorizată mai mare de
3,5t pe terenurile aparţinând domeniului public şi privat al oraşului Nădlac situate în
intravilan.
ART.2 Autovehiculele destinate transportului de mărfuri, materiale precum şi utilajele
autopropulsate utilizate în construcţii, utilajele agricole, tractoarele cu sau fără remorcă
ale căror masă maximă totală autorizată depăşeşte 5 tone, fac parte din categoria
mijloacelor de transport greu.
ART.3. Scopul propus prin prezentul Regulament, se realizează ţinând cont de
următoarele cerinţe:
a. asigurarea administrării în condiţii de eficienţă şi protejare a infrastructurii rutiere.
b.asigurarea unui nivel ridicat de siguranţă a traficului.
c.asigurarea condiţiilor de conservare şi protejare a mediului.
d. asigurarea condiţiilor de confort în zonele rezidenţiale ale oraşului.
ART.4. Pe teritoriul unităţii administrativ teritoriale Nădlac circulaţia autovehiculelor
destinate transportului de mărfuri şi materiale, a utilajelor autopropulsate utilizate în
construcţii şi pentru lucrări agricole, care au masa maximă totală autorizată mai mare de
5 tone, staţionarea voluntară şi parcarea autovehiculelor cu masa maximă totală
autorizată mai mare de 3,5 t. este permisă doar în condiţiile stabilite de prezentul
regulament.
4.1. Accesul în zonele de interdicţie se realizează doar în baza unui permis de liberă
trecere (LT), valabil.
4.2. Tarifele pentru obţinerea permisului de liberă trecere (LT), în funcţie de masa
maximă totală autorizată a autovehiculelor sunt prevăzute în anexa 2.
Autovehiculele cu masa maximă totală autorizată mai mare de 5 tone, circulă în
condiţii de autorizare şi tarifare prevăzute în prezentul Regulament.
ART.5. Pentru ansamblu de vehicule, masa maximă totală autorizată se calculează prin
însumarea masei maxime totale autorizate a tractorului şi a remorcii.
ART.6. Prin grija administratorului drumului, interdicţiile şi restricţiile stabilite prin
prezentul regulament sunt comunicate prin mijloace de semnalizare rutieră: indicatoare
de reglementare, de interzicere sau de restricţie, care sunt însoţite şi de panouri cu
semne adiţionale conţinând inscripţii sau simboluri care le precizează, completează ori
limitează semnificaţia, sau unde este cazul, marcaje prin care se avertizează sau
îndrumă participanţii la trafic.
Notiuni şi termeni – definiţii
ART.7 În sensul prezentului Regulament, termenii şi noţiunile cuprinse în cadrul său au
următorul înţeles:
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7.1. Drum public – orice cale de comunicaţie terestră, destinată traficului rutier şi
pietonal dacă este deschisă circulaţiei publice.
7.1.1. Fac parte integrantă din drum: podurile, viaductele, pasajele denivelate, tunelurile
constructiilor de aparare si consolidare, trotuarele, pistele pentru ciclisti, locurile de
parcare, oprire şi staţionare, indicatoarele de semnalizare rutieră şi alte dotări pentru
siguranţa circulatiei, terenurile şi plantaţiile care fac parte din zonă , mai putin zonele de
protectie,
7.2. Străzi – sunt drumuri publice din interiorul localităţilor, indiferent de denumire:
stradă, bulevard, cale, sosea, alee, piaţă, etc.
7.3. Permis de liberă trecere – document tipizat eliberat de Primăria oraşului Nădlac, care
conferă posesorului dreptul de a transporta mărfuri, materiale, etc., cu un tip de
autovehicul, într-o perioadă definită, în zone în care sunt impuse anumite restricţii de
circulaţie (limitare de tonaj, restricţii, acces interzis ).
7.4. Masă maximă totală autorizată - masa totală maximă a unui vehicul încărcat,
declarată admisibilă în urma omologării de către autoritatea competentă aşa cum este ea
evidenţiată în cartea de identitate a vehiculului sau în certificatul de înmatriculare.
7.5. Staţionarea - imobilizarea voluntară a unui vehicul pe drumul public, pe o durată mai
mare de 5 minute.
7.6. Zonă rezidenţială - perimetrul dintr-o localitate unde se aplică reguli speciale de
circulaţie, având intrările şi ieşirile semnalizate ca atare;
7.7. Zonă pietonală - perimetrul care cuprinde una sau mai multe străzi rezervate
circulaţiei pietonilor, unde accesul vehiculelor este supus unor reguli speciale de circulaţie,
având intrările şi ieşirile semnalizate ca atare;
7.8. Parte carosabilă - porţiunea din platforma drumului destinată circulaţiei vehiculelor.
Un drum poate cuprinde mai multe părţi carosabile complet separate una de cealaltă
printr-o zonă despărţitoare sau prin diferenţă de nivel;
7.9. Acostament - fâşia laterală cuprinsă între limita părţii carosabile şi marginea
platformei drumului;
7.10. Bandă de circulaţie - spaţiu longitudinal al părţii carosabile, materializat sau nu prin
marcaje rutiere, dacă are o lăţime corespunzătoare pentru circulaţia cu uşurinţă a unui şir
de vehicule, altele decât vehiculele care se deplasează pe două roţi;
7.11. Bandă reversibilă - subdiviziunea longitudinală a părţii carosabile, situată lângă
axul drumului, destinată circulaţiei autovehiculelor într-un sens sau în altul, în funcţie de
intensitatea traficului;
7.12. Bandă pentru staţionarea de urgenţă – subdiviziunea de drum longitudinală,
suplimentară situată la extremitatea dreaptă a autostrăzii, destinată exclusiv staţionării
autovehiculelor în cazuri de forţă majoră;
7.13. Trotuar - spaţiul din partea laterală a drumului, separat în mod vizibil de partea
carosabilă prin diferenţă sau fără diferenţă de nivel, destinat circulaţiei pietonilor;
7.14. Intersecţie - orice încrucişare, joncţiune sau bifurcare de drumuri, inclusiv spaţiile
formate de acestea;
7.15. Vehicul - un sistem mecanic care se deplasează pe drum, cu sau fără mijloace de
autopropulsare, utilizat în mod curent pentru transportul de persoane şi/sau bunuri ori
pentru efectuarea de servicii sau lucrări;
7.16. Autovehicul – orice vehicul echipat prin construcţie, cu un motor cu propulsie, în
scopul deplasării pe drum. Mopedele, troleibuzele şi tractoarele rutiere sunt considerate
autovehicule. Definiţia include şi termenul automobil, care reprezintă oricare dintre
vehiculele cu motor care servesc în mod normal transportului pe drum al persoanelor sau
bunurilor ori la tractarea pe drum a vehiculelor utilizate pentru transportul de persoane
sau bunuri.
7.17. Tractor - autovehiculul destinat prin construcţie şi echipare tractării altor vehicule
sau efectuării unor lucrări specifice;
7.18. Remorcă - vehiculul fără motor destinat a fi tractat de un autovehicul;
7.19. Semiremorcă - remorca a cărei masă totală maximă autorizată este preluată în
parte de către autovehiculul trăgător;
7.20. Remorcă uşoară - remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte
750 kg;
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7.21. Vehicul cu mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite- este vehiculul care, datorită
dimensiunilor sale ori mărfurilor transportate, depăşeşte în lungime, lăţime sau în
înălţime limitele maxime ori masele maxime admise prin legislaţia în vigoare;
7.22. Conducător - persoana care determină punerea în mişcare şi acţionează asupra
direcţiei de deplasare pe drum a vehiculelor şi animalelor izolate sau în turmă, celor de
tracţiune, povară ori de călărie;
7.23. Participant la trafic - conducătorul sau pietonul care circulă pe drumul public;
7.24. Semnalizare rutieră – ansamblul de măsuri si dispozitive adoptate de
administratorul drumului public, impuse participantilor la trafic pentru asigurarea
conditiilor necesare traficului rutier în regim de siguranţă.
7.25. Vehicul cu mase sau dimensiuni de gabarit depăşite – vehiculul care, datorită
dimensiunilor sale ori mărfurilor transportate, depăşeşte masele totale maxime admise
sau dimensiunile de gabarit admise, prevăzute în reglementările legale;
7.26. bunuri divizibile - materiale vrac transportate fără ambalaj, în grămezi neordonate,
sub formă de pulbere, granule sau bucăţi, ori materiale fluide sau semifluide provenite
din:
- producţia de metale feroase şi neferoase;
- recuperarea fierului vechi;
- deşeuri de orice tip rezultate din activitatea de construcţii;
- exploatări forestiere sau depozite de material lemnos;
- exploatări agricole sau depozite de produse agricole;
- exploatări miniere, de carieră sau balastieră;
- staţii de betoane, mixturi asfaltice, aditivi şi lianţi în construcţii şi care sunt transportate
cu vehicule.
Respectarea semnalizărilor rutiere nu este facultativă.

CAPITOLUL I - DEFINIRE ŞI CLASIFICARE PERMISE DE LIBERĂ TRECERE – LT
ART. 8. Este denumit „ permis de liberă trecere” (prescurtat L.T.), documentul tipizat
eliberat de Primăria oraşului Nădlac, care conferă posesorului dreptul de a transporta
mărfuri, materiale, etc., cu un tip de autovehicul, în zone în care sunt impuse anumite
restricţii de circulaţie (limitare de tonaj, acces interzis ).
ART. 9. L.T.- urile vor avea înscris în mod obligatoriu următoarele: ( anexa 4)
A. Pe faţă:
a) numărul şi data înregistrării cererii ( pentru perioade mai mari de 1 lună)
b) posesorul autovehiculului (eventual pe cine deserveşte);
c) numărul de înmatriculare al autovehiculului
d) masa maximă totală autorizată;
e) durata de valabilitate a permisului;
B. Pe verso:
b) tariful încasat, numărul şi felul documentului doveditor al plăţii.
c) instrucţiuni specifice (minimale) privind utilizarea permisului.
ART. 10. Clasificarea permiselor de liberă trecere:
A). Din punct de vedere al duratei de valabilitate;
1. formular tipizat - cu valabilitate de 1 zi ( culoare roşie)
2. formular tipizat - cu valabilitate lunară ( culoare albastră);
3. formular tipizat - cu valabilitate anuală ( culoare verde)
ART. 11. Documentele tipizate vor fi asigurate prin grija Primăriei oraşului Nădlac, prin
executarea lor la tipografie. Culorile formularelor se vor schimba pentru fiecare an
calendaristic pe tipuri de LT- uri.
CAPITOLUL II - MODALITATEA DE ELIBERARE
ART. 12. În vederea eliberării LT - urilor solicitanţii vor prezenta următoarele documente:
a) cerere, în care să se specifice următoarele: ( anexa 1)
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 durata pentru care solicită eliberarea de LT( 1 zi, lunar, anual);
 masa maximă totală autorizată,
 marca autovehiculului;
b) copie a certificatului de înmatriculare al autovehiculului
c) copie a certificatului de înmatriculare al societăţii comerciale ( în cazul în care se
solicită o durată mai mare de 1 lună);
d) cazuri speciale.
 documente doveditoare privind posibilitatea de parcare al autovehiculului în incinta
domiciliului, punctului de lucru sau sediului societăţii.
 alte documente în cazuri deosebite care să ateste situaţii, necesităţi etc., ale
solicitanţilor.
ART. 13. Documentele menţionate la art. 12 se vor depune la Registratura Primăriei
oraşului Nădlac, în urma verificărilor (şi eventual completărilor solicitate) şi după
achitarea tarifelor aferente, documentaţia se depune la Compartimentul Administrarea
Patrimoniului Local.
ART.14. Termenele de analiză şi eliberare a LT, sunt următoarele :
a). LT cu valabilitate de 1 zi se vor elibera în ziua depunerii cererii.
b). LT cu valabilitate de 1 lună se eliberează în termen de 3 zile de la depunerea
cererii
c). LT cu valabilitate de 1 an se eliberează în termen de 3 zile de la depunerea
cererii
ART.15. Aprobarea L.T-urilor se face de către Primarul oraşului Nădlac, după ce
documentaţia depusă de solicitant este verificată şi discutată cu reprezentantul
solicitantului, pe bază de împuternicire, care acceptă tonajul admis ( masa maximă totală
autorizată), şi tarifele aferente, sub semnătură .
Eliberarea LT-urilor se va face de către compartimentul Administrarea Patrimoniului
Local din cadrul Primăriei oraşului Nădlac şi de către Poliţia Locală.
ART. 16. Pentru cazurile deosebite documentaţia va fi analizată şi de către Comisia de
ordine publică a oraşului Nădlac
În cazul avizării favorabile de către Comisie se va achita tariful aferent, urmând a
se elibera LT.- ul, conform art. 15 din prezentul Regulament.
CAPITOLUL III – STRĂZILE ŞI ZONELE DIN ORAŞUL NĂDLAC PE CARE ESTE
INTERZISĂ CIRCULAŢIA AUTOVEHICULELOR CU MASA MAXIMĂ TOTALĂ
AUTORIZATĂ MAI MARE DE 5 t
ART. 17. Străzile din oraşul Nădlac pe care este interzisă circulaţia autovehiculelor cu
masa maximă totală autorizată mai mare de 5t, fără a deţine permis L.T. sunt prevăzute
în anexa 3
17.1. Pe str. Victoriei, delimitată de străzile Independenţei şi N. Bălcescu, este interzisă
circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală şi a tractoarelor agricole.
17.2. Este interzis accesul autovehiculelor cu masa maximă totală autorizată peste 3,5 t
în curtea blocurilor de locuinţe de pe str. N. Bălcescu, str. G. Coşbuc nr.56, P-ţa Unirii
nr.11, str. Independenţei nr. 47, cu excepţia celor care efectuează transport de mobilă,
aparatură electrocasnică la beneficiari, persoane fizice sau juridice care îşi au sediul sau
locuinţa în zona respectivă.
17.3. Este interzis accesul autovehiculelor cu masa maximă totală autorizată peste 3,5t
în incinta parcării sălii de sport de pe str. Dorobanţi FN, cu excepţia autovehiculelor de
transport persoane cu ocazia desfăşurării unor activităţi sau competiţii sportive.
17.4. În piaţa agroalimentară este interzis accesul tuturor autovehiculelor cu excepţia
celor de transport marfă care aprovizionează societăţile comerciale din această zonă.
ART. 18. Nu se vor elibera L.T.- uri pentru alei, parcuri, incinte de blocuri.
CAPITOLUL IV – MENŢIUNI SPECIFICE
ART. 19. Permisul de liberă trecere este valabil numai în original, copiile xerox,
fotocopiile etc. nu conferă posesorului dreptul de acces în zonele pentru care se
eliberează LT.- uri.
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ART. 20. În cazul în care, un mijloc de transport autorizat prin LT. (pe număr de
înmatriculare) a fost avariat, scos din circulaţie, radiat, înstrăinat, etc., proprietarul
acestuia poate solicita eliberarea unui nou permis de liberă trecere pentru un alt mijloc de
transport din dotarea proprie, cu condiţia ca acesta să se încadreze în aceleaşi limite de
tonaj.
Eliberarea noului LT. se va face fără plata de taxe sau tarife suplimentare, cu
condiţia ca vechiul LT să fie prezentat pentru anulare.
ART. 21. Tariful de utilizare a drumului public în vederea eliberării permisului L.T. se
achită anticipat eliberării acestuia iar suma nu este restituibilă, chiar în cazul scoaterii din
circulaţie, vânzării, avariei, furtului, etc. a autovehiculului, pentru care a fost eliberat.
ART. 22. În cazul deteriorării permisului de liberă trecere se poate elibera un nou permis
(cu aceleaşi menţiuni şi date ca şi cel deteriorat) numai după prezentarea formularului
deteriorat în vederea anulării.
ART. 23. În cazul pierderii sau furtului permisului de liberă trecere, se poate elibera o
dovadă cu valabilitatea de o lună.
Dovada va purta aceleaşi menţiuni (tonaj, număr de înmatriculare/înregistrare, zone
de acces, posesor, etc.) ca şi permisul original.
Dovada se va elibera după ce solicitantul a anunţat, în scris, pierderea sau furtul
permisului.
După expirarea termenului de o lună, se va putea elibera un nou permis de liberă
trecere (cu aceleaşi menţiuni şi date ca şi vechiul permis pierdut) cu condiţia achitării
tarifelor începând cu luna următoare expirării dovezii.
CAPITOLUL V - OBLIGAŢII CE REVIN POSESORILOR
PERMISELOR DE LIBERĂ TRECERE
ART. 24. Să expună permisul de liberă trecere la vedere, în interiorul cabinei
autovehiculului.
ART.25. La solicitarea organelor de politie, sau a împuterniciţilor primarului, posesorul
să prezinte LT- ul pentru verificarea datelor înscrise pe acesta.
ART.26. Autovehiculele autorizate trebuie să fie în stare tehnică corespunzătoare,
nepoluante, cu suprastructuri închise iar cele care transportă mărfuri ( bunuri ) divizibile
trebuie să fie acoperite cu prelată şi cu aspect corespunzător.
ART.27. După descărcarea şi încărcarea mărfurilor, zona se va lăsa curată şi se vor lua
măsuri pentru a evita murdărirea străzilor.
ART.28. Să utilizeze permisul de liberă trecere numai în conformitate cu datele înscrise
pe acesta şi cu respectarea prezentului regulament.
CAPITOLUL VI - SCUTIRI DE LA PLATA TARIFULUI PRIVIND UTILIZAREA
DRUMURILOR PUBLICE
ART. 29. (1) Sunt scutite de plata tarifului şi pot circula fără permise de liberă trecere,
următoarele categorii de autovehicule:
 autovehiculele aparţinând Poliţiei, Pompierilor, Serviciilor de Ambulanţă;
 autovehiculele care efectuează transporturi funerare;
 autovehiculele aparţinând Primăriei, Prefecturii, Procuraturii, Consiliului Judeţean;
 autovehiculele destinate transportului de călători în comun;
 autovehiculele aparţinând operatorilor economici furnizori de servicii de utilităţi
publice,
 autovehiculele aparţinând operatorilor economici furnizori de servicii de salubritate
inscripţionate în acest scop, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul oraşului Nădlac.
(2). În zilele de piaţă ( luni şi joi, între orele 07,00-14,00), se permite accesul
autovehiculelor de transport marfă care au masa maximă totală autorizată peste tonajul
restricţionat, pe str. Nicolae Bălcescu ( între str. Independenţei şi str. Gheorghe Doja) şi
pe str. Victoriei ( între str. Independenţei şi str. Mihai Eminescu), cu condiţia achitării
tarifului de piaţă, în caz contrar, se va percepe taxă de eliberare permis L.T. de 1 zi în
funcţie de masa maximă totală autorizată a autovehiculului respectiv.
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(3). Câte un L.T. pe număr de înmatriculare se va elibera în mod gratuit pentru
autovehiculele aparţinând operatorilor economici care aprovizionează creşe, grădiniţe,
spitale, cămine de bătrâni, alte aşezăminte sociale, culturale şi de învăţământ de pe
teritoriul oraşului Nădlac şi care se deplasează în acest scop şi pentru autospeciale (
cisterne) destinate colectării şi transportului laptelui (în stare primară), de la crescătorii
de animale, cu domiciliul sau sediul social în oraşul Nădlac.
(4). Sunt scutiţi de plata tarifului privind utilizarea drumurilor publice deţinătorii de
tractoare şi utilaje agricole care circulă în zonele restricţionate, dacă au domiciliul, sediul
social sau punctul de lucru în oraşul Nădlac cu condiţia ca tractoarele sau utilajele agricole
respective să fie înmatriculate/înregistrate în oraşul Nădlac.
CAPITOLUL VII – STAŢIONAREA VOLUNTARĂ ŞI PARCAREA AUTOVEHICULELOR
CU MASA MAXIMĂ AUTORIZATĂ MAI MARE DE 3,5 t
Art.30. (1) Se interzice staţionarea voluntară a autovehiculelor cu masa maximă totală
autorizată mai mare de 3,5 t pe drumurile publice şi terenurile aparţinând domeniului
public şi/sau privat, al oraşului Nădlac, situate în intravilan.
(2) Această restricţie se exceptează pe timpul efectuării operaţiunilor de
încărcare/descărcare mărfuri sau îmbarcare/debarcare persoane, conducătorii acestor
autovehicule având obligaţia să respecte semnalizarea rutieră din zonă.
(3) Este interzisă comercializarea de produse sau prestarea de servicii direct din
aceste autovehicule ( cu excep
– 14,00)
pe strada N.Bălcescu ( între str. Independen
– Ghe. Doja) pe str. Victoriei ( între str.
Independenţei şi str. Mihai Eminescu).
(4) Interdicţiile prevăzute la alin.1 nu sunt aplicabile autovehiculelor aparţinând
instituţiilor prevăzute la art. 32, alin.2 lit.a şi b din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia
pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, atunci când se
află în acţiuni de intervenţie sau în misiune.
Art.31. Parcarea autovehiculelor cu masa maximă totală autorizată mai mare de 3,5 t
este permisă numai în locuri special amenajate în acest scop, semnalizate prin indicatoare
sau marcaje sau în parcările special amenajate de pe raza oraşului Nădlac.
Mijloacele de transport persoane ( autobuze şi/sau microbuze) care efectuează
transportul elevilor din localităţi limitrofe oraşului Nădlac la instituţiile de învăţământ din
oraş pot parca autovehiculele pe str.Victoriei colţ cu str.Independenţei (2 locuri de
parcare), marcate special pentru acest scop.
Mijloacele de transport persoane ( autobuze şi/sau microbuze), care efectuează
transport de persoane (muncitori) spre locurile de muncă din afara oraşului Nădlac, pot fi
parcate pe domeniul public la domiciliul conducătorului auto numai pe perioada sezonului
rece ( 1 noiembrie – 31 martie).

CAPITOLUL VIII - CONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNI
ART. 32. Constituie contravenţii la prezentul regulament următoarele fapte, dacă nu au
fost săvârşite în altfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:
a) circulaţia autovehiculelor pe străzile cu interdicţii de circulaţie (limitare tonaj, acces
interzis) fără permis LT - amendă între 300 - 500 lei.
b) depăşirea tonajului înscris în permisul LT pentru zona în care se află autovehiculul amendă între 200 – 400 lei.
c) folosirea permisului de liberă trecere pe un număr de înmatriculare pentru un alt
autovehicul decât cel înscris în permisul de liberă trecere - amendă între 200 – 400 lei
d). staţionarea voluntară şi parcarea autovehiculelor cu o masă maximă totală autorizată
mai mare de 3,5 t pe drumurile publice şi terenurile aparţinând domeniului public şi/sau
privat, situate în intravilanul oraşului Nădlac - amendă între 200 –500 lei.
e). comercializarea de produse sau prestarea de servicii direct din aceste autovehicule amendă între 300 – 500 lei.
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ART. 33. Constatarea contravenţiilor se va face pe baza de proces-verbal de contravenţie
de către:
 Poliţia oraşului Nădlac;
 Poliţia locală ;
 Împuterniciţii Primarului Oraşului Nădlac
ART. 34. Pentru nerespectarea condiţiilor prevăzute în autorizaţia de liberă trecere
posesorii acesteia vor fi sancţionaţi, pe lângă amenda prevăzută la art. 32 şi cu
sancţiunea complementară de suspendare a permisului de liberă trecere.
Permisul de liberă trecere suspendat, însoţit de copia procesului -verbal de
constatare a contravenţiei, va fi depus de constatator la Compartimentul Administrarea
Patrimoniului Local.
Suspendarea permisului de liberă trecere exonerează Primăria de restituirea tarifelor
de utilizare a drumurilor publice care au stat la baza eliberării acestuia.
La aplicarea sancţiunilor contravenţionale din prezentul regulament se aplică şi
prevederile
din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare .
ART. 35. Împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a
sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării
acestuia.
ART. 36. Plângerea împreună cu dosarul cauzei va fi înaintată de îndată spre solu
Judecătoriei Arad.
ART. 37. Contravenientul poate achita pe loc, sau în termen de cel mult 48 de ore de la
data încheierii procesului - verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate
din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând menţiune
despre această posibilitate în procesul – verbal.
Termenele statornicite pe ore încep să curgă de la miezul nopţii zilei următoare, iar
termenul care se sfârşeşte într – o zi de sărbătoare legală sau când serviciul este
suspendat se va prelungi până la sfârşitul primei zile de lucru următoare ( 2 zile
lucrătoare).
ART. 38. Plata amenzii se face la Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei sau în
contul RO90TREZ02621350201XXXXX, iar o copie după chitanţă se predă de către
contravenient agentului constatator.
ART.39. Sumele încasate pentru eliberarea permiselor de liberă trecere, amenzile
aplicate şi încasate conform prezentei hotărâri se fac venit la bugetul local.

CAPITOLUL IX - DISPOZIŢII FINALE
ART. 40. Prezentul regulament intră în vigoare odată cu aprobarea lui de către Consiliul
Local al oraşului Nădlac.
ART.41. Pe perioada cât prezentul regulament este în vigoare, tarifele de utilizare a
drumurilor publice se vor stabili şi se vor modifica numai prin hotărâri ale Consiliului Local
al oraşului Nădlac.
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Anexa 1

CERERE
privind eliberarea permisului de liberă trecere (LT)
pentru autovehicule de transport marfă şi de tonaj greu
Către,

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC

Subsemnatul.............................................…………………………………………………………….
în calitate de………………………………………………………………………………………………
(asociat, administrator, proprietar, conducător auto)
la S.C.………………………………………………..........................................................................
cu (sediul , punct de lucru, domiciliul,) în localitatea..................................................................
str……………………...................nr....................ap………….etaj……………scară………....jud...
C.U.I..........................telefon/fax…………………………………….................................................
vă rog să-mi eliberaţi : « PERMISUL DE LIBERĂ TRECERE (LT) »
pentru accesul pe străzile din oraşul Nădlac pe perioada …………………………….
pentru autovehiculul : marca………………………..având masa maximă totală autorizată
de…………(t).
Anexez prezentei cereri următoarele documente :
1) copie a certificatului de înmatriculare al autovehiculului
2) copie a certificatului de înmatriculare al societăţii comerciale (doar în cazul în care se
solicită o perioadă mai mare de 1 lună).
3). cazuri speciale:
 documente doveditoare privind posibilitatea de parcare a autovehiculului în incinta
domiciliului, sediului social sau punctului de lucru.
 alte documente în cazuri deosebite care să ateste situaţii, necesităţi, etc., ale solicitanţilor.

Data _____/_____/____

Semnătura/Ştampila……………
(L.S.)

12

Anexa 2

TARIFE
PENTRU OBŢINEREA PERMISULUI DE LIBERĂ TRECERE
ÎN FUNCŢIE DE MASA MAXIMĂ TOTALĂ AUTORIZATĂ A AUTOVEHICULELOR

Perioada de timp

Masa maximă
totală autorizată
(t)

Valoarea
tarifului
(lei)

între 5 t – 7,5 t

30 lei

între 7,5 t – 10 t

40 lei

între 10 t – 20 t

50 lei

peste 20 t

70 lei

între 5 t – 7,5 t

300 lei

între 7,5 t – 10 t

400 lei

între 10 t – 20 t

500 lei

peste 20 t

700 lei

între 5 t – 7,5 t

500 lei

între 7,5 t – 10 t

700 lei

între 10 t – 20 t

900 lei

peste 20 t

1000 lei

1 ZI

LUNAR

ANUAL
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Anexa 3
Străzile din oraşul Nădlac pe care este interzisă circulaţia autovehiculelor cu masa maximă
totală autorizată mai mare de 5 t, fără a deţine permis L.T. sunt următoarele:
1. str. Digului
2. str. Mureş
3. str.M. Kogălniceanu
4. str. V. Goldiş
5. str. Ioan Slavici
6. str. M. Viteazu
7. str. G. Enescu
8. str. M. Eminescu
9. str. G. Coşbuc
10. str. N. Bălcescu
11. str. Victoriei
12. str. M.Luther
13. str. I. L. Caragiale
14. str. Griviţei
15. str. Peneş Curcanul
16. str. Grănicerilor
17. str. Războieni
18. str. Mărului
19. str. Caraiman
20. str. L. Boor
21. str. Recoltei
22. str. Primăverii
23. str. Lacului
24. str. Abatorului
25. str. Gheorghe Doja
26. str. Stejarului
27. str. J. G. Tajovscky
28. str. 1 Decembrie
29. str. Vasile Lucaciu
30. str. Avram Iancu
31. str. Mărăşeşti
32. str. T. Vladimirescu
33. str. Decebal
34. str. Dorobanţi
35. str. Pescăriei
36. str.Horia
37. str. Cloşca
38. str.Crişan
39. str. Teilor
40. str. Salcâmilor
41. str. Cartierul Nou
42. cart. Viile Vechi
43. str. Ciocârliei
44. Moldovan Porta
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Anexa 4

PERMIS DE LIBERĂ TRECERE ( FAŢĂ )

ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD
PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC
PERMIS DE LIBERĂ TRECERE (LT)
pentru autovehicule de transport marfă şi de tonaj greu
seria NDL nr…………/……………
1. Numărul de înmatriculare………………………. ………………….
2. DEŢINĂTOR ……………………………… … …………………….
CNP/CUI ….. ……………………………… ………………………..
3. marca autovehiculului…………………………………………………
4. masa maximă totală autorizată (t)……..…………………………...
5. nr. înreg. cerere………………………..data ………………………..
6. valabilitate permis……………………………. ………………………
7. eliberat la data de ……………/…………..

P R I M A R,
…………………………….
( semnătura)
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PERMIS DE LIBERĂ TRECERE

( VERSO)

ACCES PERMIS PENTRU………………………………………………………………
(străzi)
.………………………………………………………………...........................................
………………………………………………………………...........................................
………………………………………………………………............................................
………………………………………………………………............................................
suma achitată ……………lei
chitanţa nr………………….data……/………/……..
PERMISUL ESTE VALABIL NUMAI ÎN ORIGINAL
Obligaţii ale posesorilor de permise de liberă trecere.
 ٭să expună permisul de liberă trecere la vedere, în interiorul cabinei
 ٭la solicitarea organelor de poliţie sau a împuterniciţilor primarului oraşului Nădlac, posesorul
este obligat să prezinte L.T-ul pentru verificarea datelor înscrise în acesta
 ٭după efectuarea operaţiunilor de încărcare /descărcare mărfuri , zona se va lăsa curată şi se vor
lua măsuri pentru a evita murdărirea străzilor.
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ROMÂNIA
____________________________________________________________________
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
Oraşul Nădlac –315500, str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300 Judeţul Arad
e-mail : office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

HOTĂRÂREA Nr.45
Din 27.03.2013
privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 1024 mp (din acte),
1025 mp (măsurată) parcela cu nr. cad. 302258, evidenţiată în CF nr.
302258 Nădlac, teren situat în oraşul Nădlac, jud. Arad, d-lui Fabri
Daniel- Andrei, domiciliat în oraşul Nadlac, str. N. Bălcescu nr. 111, jud.
Arad
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
27.03.2013,
Având în vedere :
- expunerea
de
motive
a
primarului
oraşului
Nădlac
nr.2992/15.03.2013
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din
cadrul primăriei nr. 2908/14.03.2013
- Cererea d-lui Fabri Daniel-Andrei, înregistrată la primăria oraşului
Nădlac sub nr. 1604/11.02.2013
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.67/03.05.2007 privind
aprobarea preţului şi a regulamentului de vânzare a terenurilor din
intravilanul localităţii Nădlac, aferente construcţiilor proprietatea
privată a persoanelor fizice titulare a dreptului de preempţiune,
conform legii
Hotărârea Consiliului Local
Nădlac nr.147/19.09.2007 privind
modificarea regulamentului de vânzare a terenurilor din
intravilanul localităţii Nădlac, aferente construcţiilor proprietatea
privată a persoanelor fizice titulare a dreptului de preempţiune,
conform legii
Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.125/21.09.2010 privind
aprobarea parcelării imobilului situat în intravilanul oraşului
Nădlac, evidenţiat în C.F. nr. 301718 Nădlac, parcela nr. cad.
301718, în suprafaţă de 160.778 mp
- prevederile art. 36 (2), lit. ”c” (5), lit.”b”, art. 123 (3) din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
- Extrasul CF nr. 302258 Nădlac
- planul de încadrare în zonă
- adeverinţa nr. 1601/19.02.2013, emisă de către compartimentul
urbanism, care face dovada utilizării efective a terenului solicitat cu
destinaţia de curţi-construcţii
- certificatul fiscal eliberat de către compartimentul impozite şi taxe
nr.2883/14.03.2013, din care rezultă achitarea impozitelor şi
taxelor locale
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare,
agricultură, juridică şi de disciplină

15.05.2015
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-

avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi
urbanism, protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală
În temeiul art. 45 (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă vânzarea terenului intravilan în suprafaţă de 1024 mp (din
acte), 1025 mp (măsurată), parcela cu nr. cad. 302258, evidenţiată în CF nr.
302258 Nădlac, teren situat în oraşul Nădlac, jud. Arad, d-lui Fabri Daniel-Andrei,
legitimat cu C.I seria AR nr. 449914, eliberată de SPCLEP Nădlac la data de
17.11.2009, CNP 1770131024481, domiciliat în oraşul Nădlac, str. N. Bălcescu
nr. 111, jud. Arad.
Art.2. Preţul de vânzare a terenului menţionat la art. 1 este de 1 leu/mp,
conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.67/2007.
Art.3. Pentru semnarea contractului de vânzare – cumpărare în forma
autentică, se desemnează :
- CICEAC VASILE
– primar
- GROS ALEXANDRU – secretar
care pot exercita acest mandat şi distinct, independent câte unul.
Art.4. Terenul menţionat în cuprinsul art. 1- parcela cu nr. cad. 302258,
evidenţiată în CF nr. 302258 Nădlac, în suprafaţă de 1024 mp (din acte), 1025 mp
(măsurată), teren situat în oraşul Nădlac, jud. Arad, nu a făcut obiectul
prevederilor legilor proprietăţii.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică :
 primarului oraşului Nădlac
 compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul
primăriei
 d-lui Fabri Daniel-Andrei, domiciliat in oraşul Nadlac, str. N.
Bălcescu nr. 111, jud. Arad
 Instituţiei Prefectului - judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios
Administrativ – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi
Contencios
PREŞEDINTE DE
LEGALITATE
MAZUCH MARINELA LUMINI

SECRETAR
ALEXANDRU GROS

15.05.2015
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ROMÂNIA

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

HOTĂRÂREA Nr.46
din 27.03.2013
privind aprobarea parcelării terenului în suprafaţă totală de 1270 mp, parcela
nr. cad.304575, evidenţiată în CF nr.304575 Nădlac
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
27.03.2013,
Având în vedere:
Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.2917/2013
referatul arhitectului-șef din cadrul primăriei nr.2916/2013
referatul
Oficiului
de
Cadastru
și
Publicitate
Imobiliară
Arad
nr.89485/20.12.2012,
înregistrată
la
primăria
orașului Nădlac
sub
nr.2915/15.03.2013
prevederile art.36(2), lit.”c”, (5) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
extras CF nr.304575 Nădlac
avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia
mediului şi turism, administraţie publică locală;
avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură,
juridică şi de disciplină;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă parcelarea terenului situat în oraşul Nădlac, evidenţiat în CF
nr.304575 Nădlac, parcela nr. cad.304575, nr. top. 12345-12350/1/3, în suprafaţă de
1270 mp, în scopul delimitării a 3 parcele.
Art.2. După parcelare, vor rezulta următoarele parcele cu suprafeţele aferente,
conform schiţelor de parcelare şi amplasament şi delimitare, conform anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre:
1. LOT 1, nr. cad.304821, situat în Nădlac, în suprafaţă de 410 mp, categoria
de folosinţă cur
viran, teren împrejmuit par
cu gard de sârmă, proprietar Oraşul Nădlac asupra terenului
2. LOT 2, nr. cad.304822, situat în Nădlac, în suprafaţă de 416 mp, categoria
de folosinţă cur
viran, teren împrejmuit par
cu gard de sârmă, proprietar Oraşul Nădlac asupra terenului
3. LOT 3, nr. cad.304823, situat în Nădlac, în suprafaţă de 444 mp, categoria
de folosinţă cur
cu gard de sârmă, proprietar Oraşul Nădlac asupra terenului
Art.3. Terenul evidenţiat în CF nr.304575 Nădlac, parcela cu nr. cad.304575, nr.
top. 12345-12350/1/3 nu a făcut obiectul cererilor depuse în baza legilor proprietăţii.
Art.4. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primăria oraşului Nădlac
şi se va depune la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Biroul de Carte Funciară
Arad în vederea înscrierii în Cartea Funciară a oraşului Nădlac.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:
 Primarului oraşului Nădlac,
 Cetăţenilor, prin afişare
 Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei

JURIDIC

02.04.2013

1





Compartimentului urbanism din cadrul primăriei
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Biroul de Carte Funciară Arad
Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios
Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE
MAZUCH MARINELA LUMINI

JURIDIC

SECRETAR
ALEXANDRU GROS

02.04.2013
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC
315500-Nădlac, str.1 Decembrie,nr.24,tel:0257474325,Fax:473300
e-mail:office@primaria–nadlac.ro, www.primaria-nadlac.ro
H O T Ă R Â R E A Nr.47
Din 27.03.2013
privind aprobarea Planului de Actiune privind Energia Durabilă
în Oraşul Nădlac (PAED)
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
27.03.2013,
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.2953/18.03.2013
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
oraşului Nădlac nr.2951/17.03.2013
- prevederile Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.199 din 19.10.2011 privind
aprobarea aderării Orașului Nădlac la Pactul Primarilor pentru energii regenerabile
locale
- Hotărârea nr.15 din 26.01.2012 privind stabilirea Echipei de lucru pentru dezvoltarea
si implementarea Planului de Actiune privind Energia Durabila ( P.A.E.D. ) al Orașului
Nădlac
- prevederile art. 36, alin. (2) lit. „a” şi „d”, alin. (3) lit. „c”, alin. (6) lit. „a” pct. 14 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 pentru activităţi social- culturale, culte, învăţământ,
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport
În temeiul art. 45(1) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1. Se aprobă Planul de Acţiune privind Energia Durabilă (PAED), în Oraşul
Nadlac, elaborat în cadrul iniţiativei europene „Convenţia Primarilor”, conform anexei
care face parte din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- Primarului oraşului Nădlac
- Compartimentului Administrarea Patrimoniului Local din cadrul primăriei,
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios
Administrativ – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios,
PREŞEDINTE DE
MAZUCH MARINELA LUMINI

SECRETAR
ALEXANDRU GROS

