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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.148
Din 12.11.2013

privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac
din data de 12.11.2013

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
12.11.2013,

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 12.11.2013, din anexa la prezenta hotărâre.

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

Administrativ– Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE
LUPȘA EUGEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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Anexa la
Hotărârea Consiliului local nr.148/12.11.2013

ORDINEA DE ZI

A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC DIN DATA DE
12.11.2013

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a
Consiliului local din data de 12.11.2013.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 29.10.2013.

3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Local al orașului
Nădlac pe anul 2013.

4.Proiect de hotărâre privind emiterea, în vederea ini
Legea nr.52/2003 privind transparen
de principiu asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale aplicabile în
anul fiscal 2014.

5.Proiect de hotărâre privind emiterea, în vederea ini
Legea nr.52/2003 privind transparen
de principiu asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea nivelurilor valorilor
impozabile, a impozitelor și taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, precum și
a amenzilor aplicabile începând cu anul fiscal 2014.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii străzii Stejarului în
strada Ivan Bujna.

7.Diverse.

PREŞEDINTE DE
LUPȘA EUGEN 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.149
Din 12.11.2013

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac
din data de 29.10.2013

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 12.11.2013,

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

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare

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

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local
Nădlac din data de 29.10.2013, 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 Juridic și Controlul
Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE
LEGALITATE

LUPȘA EUGEN SECRETAR
ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA Anexa la HCL nr.149 din 12.11.2013
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

PROCESUL VERBAL
al desfăşurării şedinţei ordinare din data de 29.10.2013 a Consiliului local Nădlac

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 29.10.2013 a fost
convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.569/22.10.2013, prin convocator
şi înmânarea invitaţiilor.

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

La ședință mai participă: d-l primar Vasile Ciceac, d-l secretar Alexandru Gros, d-na
Ianecsko Alina- consilier juridic din cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului local al
orașului Nădlac, d-l Aldea Ioan- compartiment administrarea patrimoniului local, d-l Cralic
Ioan- compartiment contabilitate-casierie, d-l Roszkoș Ioan- șef SVSU Nădlac, d-l Eugen
Săplăcan și d-na Luminița Felecan- reprezentanți ai S.C. Ecolite Project S.R.L., reprezentanți
ai Clubului Sportiv Victoria Nădlac: d-l Falticska Frighes, d-l Helmuth Bernhardt, d-l Rău-
Lehocski Adrian Ilie, d-na Illyes Paula, d-l Roșca Nicolae.

D-l secretar constată că la ședință sunt prezenți toți consilierii 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 ordinare a Consiliului
local din data de 29.10.2013.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 26.09.2013.

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

4.Proiect de hotărâre  privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Nădlac
nr.116/30.07.2013.

5.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului referitor la acceptarea ofertei,
condițiile exproprierii și solicitarea consemnării despăgubirilor.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr.4 la contractul de închiriere
nr.13340/10.11.2008.

7.Proiect de hotărâre privind rectificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Nădlac
nr.137/26.09.2013.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a parcelei nr.
cad.304993, evidențiată în CF nr.304993 Nădlac, în suprafață de 576 mp către societatea
cooperativă de consum- Consumcoop Nădlac.

9.Prezentarea informării Clubului Sportiv Victoria Nădlac referitor la situația economică
contabilă aferentă perioadei 01.01.2013-30.09.2013.
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10.Aviz de principiu referitor la propunerea d-nei consilier Mazuch Marinela Luminița
Felicia de schimbare a destinației imobilului centru administrativ în local școală.

11.Diverse.
D-l Lupșa Eugen propune, deoarece există invitați:

- introducerea ca și pct.3- Prezentrarea propunerii de reabilitare a sistemului de iluminat
public de către S.C. Ecolite Project S.R.L. Cluj Napoca
- punctul nr.9 să devină punct nr.4

Deoarece nu mai sunt alte propuneri sau modificări referitor la ordinea de zi,
preşedintele de şedinţă supune la vot „Proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a
şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 29.10.2013”, cu propunerea de
modificare, care este aprobat cu 15 voturi DA- unanimitate de voturi. D-l secretar face
precizarea că votul necesar pentru adoptarea proiectului  de hotărâre este majoritatea
consilierilor prezenţi ( 8 voturi ).

Se trece la pct.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței
ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 26.09.2013.

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

Deoarece nu sunt obiecţiuni sau completări, se supune la vot „proiectul de hotărâre
privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de
26.09.2013”, fiind aprobat cu 15 voturi DA- unanimitate de voturi, votul necesar pentru
adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 8 voturi ).

Se trece la pct.3. de pe ordinea de zi: Prezentrarea propunerii de reabilitare a
sistemului de iluminat public de către S.C. Ecolite Project S.R.L. Cluj Napoca.

D-na Felecan Luminița prezintă următoarele:
- sistemul pe care îl propune presupune reabilitarea și modernizarea iluminatului public cu
tehnologia led, finanțarea unui astfel de sistem se poate efectua din bugetul local sau cu
fonduri de finanțare, fonduri UE sau BERD, fiind vorba despre fonduri rambursabile,
nerambursabile 20 %, 80 % fiind rambursabile, fiind o soluție potrivită credit- furnizor,
compania face lucrarea cu fondurile ei, astfel fiind obținută reducerea cheltuielilor din
factură, lucrarea fiind practic achitată din factura pentru energie electrică pe perioada de 5
ani, practic finalul fiind reducerea consumului de energie electrică, eficiența energetică
obținută fiind înr-un procent de 50-70 %, 30-40 % de la bugetul local reprezentând factura,
restul reprezentând rata care se va plăti la executant; în primul rând este necesar să fie
efectuat un audit, evaluarea sistemului de iluminat public, iluminarea străzilor, distanța de la
stâlpi, puterea instalată, se verifică orarul și costul de funcționare, se elaborează studiu de
fezabilitate, caiet de sarcini pentru licitație, proiect ethnic, licitația propriu-zisă, semnarea
contractului, predarea amplasamentului, execuția lucrării, process verbal de recepție a
lucrărilor, implementarea, colaborarea cu societatea încetează în momentul recepției lucrării.
Un sistem important îl reprezintă și cel de telemanagement, sistemul fiind legat la un
computer, acest sistem presupune un iluminat corect, uniform, economia fiind realizată în ce
privește cheltuielile la un procent de aproximativ 80 %, costul este redus, de asemenea și
emisiile de bioxid de carbon, rambursarea lucrării fiind efectuată în termen de 5 ani,
bineînțeles nu există o soluție unică pentru toate localitățile, acesta este de fapt un iluminat
public la standarde europene. De exemplu în localitatea Târgu Cărbunești s-a efectuat o
economie de 20 %, a fost dublat numărul corpurilor inițiale, în localitatea Săcălaz din județul
Timiș, din 1283 existente, s-au instalat 1310 bilateral, reducerea consumului fiind la procent
de 51 %, puterea instalată fiind diminuată.

D-l Eugen Săplăcan susține următoarele:
- ledurile sunt legate în paralel, este vorba de curent continuu, sursă electronică, fiind
prevăzute cu protecție împotriva fenomenelor atmosferice, fiecare fiind prevăzut pentru o
durată de 60.000 ore de funcționare, respectiv 15 ani, garanția oferită pe corp fiind de 5 ani.
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D-na Mazuch Marinela întreabă care este costul facturii pe iluminat public .
D-l Cralic Ioan susține că costul este de aproximativ 25.000 lei/lună.
D-na Mazuch Marinela susține că sistemul din localitatea noastră este unul reabilitat,

abia s-a terminat perioada de plată a creditului.
D-l Eugen Săplăcan face precizarea că măsura 3.2.2 se referă la prima înființare și

extindere, iar axa 4 finanțează doar producerea de energie.
D-l Lupșa Eugen întreabă dacă este obligatoriu realizarea tuturor pașilor, dacă nu

există posibilitatea ca să fie realizat doar auditul pentru a vedea dacă este rentabil acest
sistem pentru localitatea noastră, care ar fi soluția tehnică propusă, dacă ne ajută sau nu, de
asemenea care ar fi costul unui asemenea audit.

D-na Felecan Luminița susține că costul auditului este influențat de numărul corpurilor
și de suprafață.

D-l Aldea Ioan face precizarea că există instalat un număr de aproximativ 1500
corpuri care sunt noi de aproximativ 5 ani.

D-na Felecan Luminița precizează faptul că durata unui corp este de aproximativ 7
ani.

D-l Tocila Bogdan întreabă dacă nu există posibilitatea ca să rămână corpurile, să fie
înlocuite doar becurile.

D-na Felecan Luminița susține că tehnic nu există  această posibilitate, nu este etanș
și nu ar rezista la intemperii, suntem prea săraci ca să facem lucruri ieftine.

Se trece la pct.4. Prezentarea informării Clubului Sportiv Victoria Nădlac referitor la
situația economică contabilă aferentă perioadei 01.01.2013-30.09.2013.

D-l Paliș Gligor sustine ca aceasta infromare prezinta situatia cheltuielilor efectuate la
toate sectiile sportive pentru primele 9 luni ale anului 2013, conform bugetului aprobat, mai
exista si ceva sume suplimentare, veniturile de la sala de sport s-au majorat putin, situatia
practic prezinta detalii referitor la cheltuirea banilor.

D-l Bodnarescu Vasile intreaba cu ce putem ajuta clubul sportiv, care sunt problemele
cu care se confrunta fiecare ramura sportive.

D-l Rau-Lehoczki Adrian-Ilie sustine in ce priveste sectia spotiva judo ca fata de
ultima informare, rezultatele au fost imbogatite, cu cateva medalii de bronz si de aur, de
asemenea rezultate deosebite au fost obtinute si la campionatul balcanic. In ce priveste
sectia sambo, de asemenea rezultatele sunt foarte bune, fiind obtinute 2 medalii de bronz,
precum si numeroase locuri 1, 2, 3, locuri fruntase de nivel national, fiind multumit de
rezultatele obinute.

D-l Rosca Nicolae sustine in ce priveste ramura sportiva de fotbal, s-a renuntat la liga
a 6-a de fotbal, s-a reusit angrenarea unei echipe de copii, nascuti in perioada 1999-2000,
este un numar de 25 copii, care s-au inscris la campionatul judetean, iar rezultatele sunt
bune. Sumele alocate au fost cheltuite pentru participarea la diferite competitii, plata
arbitrilor, deplasari in judet. In ce priveste baza sportiva, s-au efectuat investitii la terenul de
fotbal, precum si reamanajarea gardului de imprejmuire.

D-l Palis Gligor face precizarea ca in  ce priveste sectia de atletism, s-a participat la
concursul de la Carei, unde de asemenea rezultatele obtinute au fost de asemenea foarte
bune.

D-l viceprimar face completarea ca s-au obtinut 2 medalii de argint si 1 de bronz.
D-l Lupsa Eugen este de parere ca pentru anul 2014 ar fi mai bine ca sumele

aprobate din buget pentru Clubul sportiv sa fie repartizate trimestrial, si nu la inceputul
anului toata suma aferenta anului bugetar.

D-l Palis Gligor sustine referitor la ramura sportiva de sah, exista numeroase deplasari
la sedinte organizate la Arad, care se desfasoara inainte de fiecare concurs, ar fi bine ca cei
de la Arad sa deconteze aceste sume, daca fac aceasta convocare.
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D-l Helmuth Bernhard sustine ca echipa de volei pe care o conduce a participat la
diferite competitii organizate la Zalau, Cluj, Timis, Sannicolau Mare, Peciu Nou, echipa pe
care o conduce este formata din fete tinere, doreste sa organizeze o prima editie de festival
de handball nadlacan, la care sa participe si echipele din orasele infratite, pe termen a 2 zile,
cu majorete, fanfare, echipele asigurandu-si masa si cazarea, ideal ar fi acest festival sa fie
anainte de desfasurarea zilelor orasului, deoarece ar fi o problema in ce priveste asigurarea
locurilor de cazare, ideal in perioada mai-iulie 2014.

D-l primar este de parere ca ar trebui ca acest festival sa fie organizat chiar la
inceputul vacantei de vara.

D-l Helmuth Bernhardt este de parere ca si consilierii ar putea sa se alature cel putin
sa vina sa vada cum se desfasoara aceste competitii, ar creste si nivelul moral al acestor
fete, daca ar vedea ca cei care conduc localitatea sunt alaturi de ele.

D-l Bodnarescu Vasile pune intrebarea care este situatia in ce priveste plecarea
antrenorului la Baia Mare.

D-l Helmuth Bernhardt sustine ca a primit o oferta care ar fi de avansare a acestuia in
cariera sportiva, de a antrena copii de la doua judete, insa nu a dat pana in present vreun
raspuns la aceasta oferta.

D-na Illyes Paula sustine ca echipa de majorete pe care o conduce a participat la
concursuri international, la Arad a obtinut 2 cupe de argint si 2 cupe de aur, intrebarea este
cine achita taxele de participare, pana acum sumele au fost cerute de la parinti, de
asemenea precizeaza faptul ca cd-playerul pe care il au din anul 2007 primit de la d-l primar
este deja vechi si ar trebui schimbat, in acest an au fost cumparate costume, munca este
una enorma, dar aduce si numeroase satisfactii.

D-l viceprimar sustine ca in calitatea de membru in consiliul de administratie al
clubului sportiv cunoaste toate activitatile si rezultatele obtinute de fiecare ramura sportiva si
este foarte multumit, ideal ar fi cresterea numarului de sportivi si nu doar al rezultatelor
obtinute, o sa se implice pentru ca sumele care se vor aloca pentru clubul sportiv sa fie mai
mari, pentru ca si rezultatele sa fie mult mai bune.

D-l Lupsa Eugen sustine ca este necesar sa se rezolve situatia sediului clubului, care
in acest moment se afla la d-l Rau acasa, sediul ar trebui sa fie stabilit la sala de sport, sa se
acorde numar administrativ la imobilul in cauza si sa se reglementeze situatia.

D-l Bodnarescu Vasile il felicita pe d-l Palis Gligor pentru situatia clubului care este
foarte bine organizata.

Se trece la pct.5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli al Consiliului Local al orașului Nădlac pentru anul 2013.

Nefiind discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 15 voturi DA, votul
necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorittatii consilierilor aflați în funcție
( 8 voturi ).

Se trece la pct.6. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local
Nădlac nr.116/30.07.2013.

D-l Lupsa Eugen intreaba care este situatia procesului in ce priveste revocarea HCL
privind vanzarea terenului cu drept de preemtiune catre Drienyovszki Ioan.

D-l secretar precizeaza ca la urmatorul termen de judecata, instanta l-a citat si pe
comparator, situatia nefiind inca finalizata, in ce priveste HCL nr.116, vanzarea terenurilor cu
drept de preemtiune catre titularii dreptului a fost demarata inca din anul 2007, pretul de
vanzare fiind stabilit la 1 leu/mp, un  procent de 80 % din situatii avand deja terenurile
cumparate, situatia juridica fiind rezolvata, insa in acest an, institutia prefectului nu a fost de
acord cu pretul de vanzare, astfel ca prin HCL nr.116 s-a procedat la majorarea acestuia
conform ratei indicelui de inflatie, situatie neacceptata, prefectura sustinand ca pretul este
necesar sa fie stabilit printr-un raport de expertiza de evaluare, care sigur nu poate fi sub
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valoarea de 5-6 euro/mp, care este stabilit prin vanzare notariala, situatie inechitabila fata de
cei care si-au rezolvat deja situatia juridical, de mentionat ar fi si faptul ca titularii dreptului
de preemtiune achita la buget toate impozitele si taxele locale aferente imobilelor in cauza.

Nefiind alte discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat
aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 15 voturi DA, votul
necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în
funcție ( 10 voturi ).

Se trece la pct.7. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului referitor la
acceptarea ofertei, condițiile exproprierii și solicitarea consemnării despăgubirilor.

Nefiind discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 15 voturi DA, votul
necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în
funcție ( 10 voturi ).

Se trece la pct.8. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr.4 la
contractul de închiriere nr.13340/10.11.2008.

Nefiind discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 15 voturi DA, votul
necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numarul consilierilor aflati in
functie ( 10 voturi ).

Se trece la pct.9. Proiect de hotărâre privind rectificarea anexei la Hotărârea
Consiliului Local Nădlac nr.137/26.09.2013.

Nefiind discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 15 voturi DA, votul
necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majoritatii consilierilor prezenti ( 8
voturi ).

Se trece la pct.10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de
preemțiune a parcelei nr. cad.304993, evidențiată în CF nr.304993 Nădlac, în suprafață de
576 mp către societatea cooperativă de consum- Consumcoop Nădlac.

Nefiind discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 15 voturi DA, votul
necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numarul consilierilor aflati in
functie ( 10 voturi ).

Se trece la pct.11. Aviz de principiu referitor la propunerea d-nei consilier Mazuch
Marinela Luminița Felicia de schimbare a destinației imobilului centru administrativ în local
școală.

D-l Bodnarescu Vasile este de parare ca initiativa d-nei consilier este una foarte buna,
este ideal ca acest imobil sa ramana scolii.

D-l viceprimar sustine ca se bucura de initiativa d-nei consilier, susține ca si UDSCR a
avut aceasta initiativa de schimbare a destinatiei imobilului inca din anii 2002-2003, cand s-a
facut si un proiect pentru schimbarea destinației în local școală, acest proiect existând la
sediul central al UDCSR și poate fi studiat si analizat daca corespunde nevoilor actuale,
deoarece între timp s-au făcut anumite lucrări. Susține că va vota pentru.

D-na Mazuch Marinela este de parere ca oricare dintre consilieri ar fi fost indreptatit sa
faca aceasta propunere de schimbare de destinatie, scopul nu a fost unul de a fi mentionata
ca initiator in procesul verbal, ci personal se va ocupa ca aceasta idee sa fie dusa la bun
sfarsit, pentru a ajunge in situatia altor initiative care au fost expuse insa neurmarite si astfel
nefinalizate, ca de exemplu initiativa d-lui consilier Porubski de amenajare a 3 locuri de
joaca.

D-l Porubski Ioan sustine ca s-a discutat referitor la aceasta propunere, s-a facut chiar
analiza si a sumelor care au fost necesare pentru amenajarea celor doua Sali de clasa, nu
este normal ca la inceput de fiecare an scolar sa existe clase de a 5-a care incep cursurile
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dupa masa, deoarece nu exista sali de clasa suficiente pentru ca cursurile sa se desfasoare
doar dimineata. In ce priveste locurile de joaca, s-a interest de amplasarea acestora, insa vor
fi doar doua, in urma discutiilor avute cu d-l primar, s-au vazut mai multe modele si se va
incerca sa se incadreze in sumele care au fost alocate.

Nefiind alte discuții sau propuneri, se supune la vot această inițiativă, toți consilierii
prezenți fiind de acord, fiind acordat în acest sens un aviz de principiu, votul necesar fiind
votul a 2/3 din numarul consilierilor aflati in functie ( 10 voturi ).

Se trece la pct.12. Diverse .
D-l Lupsa Eugen sustine ca din partea d-lui Roszkos Ioan, la solicitarea consiliului

local, s-a depus situatia privind sumele cheltuite pentru reparatiile ambulantei Smurd, totalul
sumei cheltuite pentru reparatiile acestui autovehicul pana in prezent fiind de 30.000 lei.

D-l Paladie Razvan este de parere ca pentru toate reparatiile care se fac este necesar
sa existe si garantie, de exemplu suflanta s-a defectat din nou, pentru orice reparatie care
se efectueaza sa se solicite garantie.

D-l Roszkos Ioan sustine ca problema turbosuflantei treneaza de ceva timp, aceasta a
fost reconditionata, s-a incercat si a doua oara reconditionarea acesteia, insa aceasta a
cedat, la prima reconditionare masina a mai circulat 50.000 km, la a doua, deoarece
recontionarea este mai ieftina, s-a ales aceasta variant, dar din pacate este nevoie de alta
suflanta. La ultima reparatie, s-au solicitat devize de la doua societati, una de la Nadlac-
Groza, care a oferit un deviz de 6100 lei, cealalta de la Arad- Compas, la care suma pieselor
care necesita reparatie s-a considerat a fi mult mai mare, totalul fiind de 13.000 lei.

D-l Bodnarescu Vasile face precizarea ca atunci cand se face o reparatie, este
neaparat sa se verifice daca service-ul care face lucrarea este autorizat pentru aceasta si
daca bineinteles sties a si execute lucrarea.

D-l Roszkos Ioan sustine ca de exemplu service-ul Volkswagen de la Arad, care ar fi
cel mai abilitat sa execute lucrarile de raparatii la ambulanta, are cel mai slabi pregatiti
mecanici in domeniu.

D-l Lupsa Eugen comparand cele doua devize, sustine ca piesele care se propun a fi
inlocuite de catre Compas sunt mai multe decat cele propuse de Groza, ca numar, de
asemenea diferenta se regaseste si in numarul de ore de manopera, in ce priveste garantia,
aceasta este aceeasi in situatia ambelor devize de lucrari.

D-l Roszkos Ioan face precizarea ca unele din defectiuni la ambulanta Smurd au fost
constatate de catre cei care au venit sa autorizeze serviciul, altele au fost constatate la fata
locului de catre service-ul auto.

D-l Porubski Ioan intreaba daca aceasta autorizare a fost una programata.
D- Roszkos Ioan sustine ca autorizarea a fost anuntata din timp, insa ambulanta nu a

fost in starea tehnica cea mai buna, din lipsa de fonduri.
D-l Palis Gligor este de parere ca avand in vedere reparatiile care se fac anual, se

putea deja lua o alta masina.
D-l Tocila Bogdan intreaba daca nu exista posibilitatea solicitarii unei alte ambulante

Smurd, avand in vedere defectiunile acesteia.
D-l primar sustine ca proprietar al ambulantei este consiliul judetean Arad.
D-l Porubski Ioan sustine ca daca toate localitatile isi repara ambulanta la societatea

Compas si nu exista problem in ce priveste functionarea acestora, de ce noi facem reparatiile
in alta parte.

D-l Bodnarescu  Vasile intreaba care este data la care se preconizeaza a avea loc
intrunirea cu primaria Semlac si Seitin avand ca obiect functionarea serviciului Smurd din
localitatea Nadlac, precum si sustinerea financiara a acestuia.

D-l Lupsa Eugen sustine ca pe 30.10, orele 18,00 are loc sedinta de consiliu la Seitin,
consilierii care doresc, pot sa participe.
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D-l secretar face precizarea celor care vor merge la sedinta sa aduca la cunostinta
acestuia faptul ca s-a transmis o adresa in acest sens in urma cu 2 ani, la care insa nu s-a
primit nici macar un raspuns, iar in ce priveste localitatea Semlac are informatii de faptul ca
consilierii nu au fost nici macar informati de solicitarea care a fost transmisa catre consiliu
local.

D-l Roszkos Ioan sustine ca in ce priveste ambulanta, probleme sunt mai ales pe
perioada iernii, cand normal orice vehicul este necesar sa mearga cel putin 5 minute de la
pornire, ceea ce nu este posibil in situatia acesteia, deoarece toate interventiile este necesar
sa fie efectuate de urgent, sunt timpi care trebuie respectati, astfel ca masina este utilizata
la cote maxime, motorul este rece si toate piesele sufera din acest motiv, aceasta fiind si
principal cauza din care aceasta se defecteaza foarte des. Cel mai bine ar fi sa existe un loc
inchis iarna cat de cat incalzit, iarna in garaj se afla cisterna pentru interventii de actionare
impotriva incendiilor, care fiind plina de apa, ar ingheta daca ar sta afara. Totodata face
precizarea ca in acest moment ambulanta se afla la reparatie la service Groza.

D-l Tocila Bogdan este de parere ca pana la inceperea sezonului de iarna este
neaparat nevoie sa fie o solutie unde sa stea ambulanta intr-un loc inchis si cat de cat
incalzit.

D-l primar solicita un acord de principiu referitor la anumite portiuni de strazi care
este necesar sa fie asfaltate, care nu sunt cuprinse in programul de lucrari- str. Dorobanti de
la str. Independentei spre zona bujac pentru a exista o legatura asfaltata intre cele doua
cartiere, portiunea stricata de pe Dr. M. Luther legatura cu str. Gh. Doja, str. Abatorului-
pentru agricultori, ca legatura intre str. Dr. M. Luther si N. Balcescu.

D-l Paladie Razvan nu se opune, insa la inceputul anului d-l primar a facut o
promisiune, respectiv faptul ca nici o lucrare nu se va efectua fara sa existe avizul si
incunostiintarea consiliului local, insa ce s-a intamplat in aceasta situatie este exact
contrariul, lucrarea de pe str. Dorobanti a fost finalizata astazi pana la ora inceperii sedintei
de consiliu, sunt strazi care poate necesitau reparatii mult mai urgent decat strada
Dorobanti, cum este de exemplu Penes Curcanu, Grivitei, Marasesti, pe Dorobanti se putea
circula, case exista doar pe o parte a strazii, 20 case, o societate comerciala, societatea
Selina care isi tine acolo utilajele, nu trebuia aceasta strada sa fie asfaltata, in ce priveste
str. Abatorului, nu se opune acestei lucrari. Informarea se putea realize prin orice mijloc
posibil, exista telefon, email, facebook, orice mijloc de informare se putea folosi.

D-na Faur Maria susține că și trotuarul din fața liceului este distrus, necesitând
reparații urgente, atunci când plouă apa se scurge pe carosabil, în parc se lucrează, dacă vin
ploile, copii nu vor avea pe unde să meargă.

D-l Aldea Ioan susține că și pe str. V. Goldiș, I. L. Caragiale, străzi pe care nu a
existat trotuar deloc, unde se lucrează în acest moment, se face trotuar, nu se putea lucra
pe timpul verii deoarece la temperaturi ridicate se crăpa tot.

D-l Paladie Răzvan este de părere că este necesar să fie instalate indicatoare rutiere
cu restricție de tonaj, poliția locală să-și facă atribuțiile și nu să stea la dirijarea coloanei de
tiruri, constată că pe unele porțiuni de drum unde s-a asfaltat s-a turnat astfel încât să fie
ocolit camionul care se afla parcat pe stradă, în loc să fie chemat proprietarul acestuia să și-l
mute; o altă problemă nerezolvată este cazul Kreszan Andrei de la casa de cultură, s-a luat
vreo măsură în rezolvarea situației.

D-l Aldea Ioan susține că hotărârea privind tonajul greu este necesar să fie pusă în
aplicare, însă aceasta este necesar să fie refăcută, deoarece conform avizului de la Poliția
Rutieră, amenzile stabilite este necesar să fie reglementate conform legislației în vigoare.

D-l primar solicită aviz de principiu referitor la retragerea poliției locale de la dirijarea
coloanei de tir-uri.
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D-l Lupșa Eugen este de părere că dirijarea coloanei de tir-uri nu intră în atribuțiile
serviciului poliției locale, acesta poate să fie retrasă de acolo fără să existe avizul consiliului
local.

D-l Bodnărescu Vasile susține că poliția locală nu are pregătirea necesară în dirijarea
circulației pe drumurile publice.

D-l Lupșa Eugen susține că tir-urile nu au permis să staționeze pe drumul național,
există instalat semafor de culoare roșie, poliția orașului să-și facă treaba.

D-l Bodnărescu Vasile este de părere că reabilitarea străzilor este necesar să fie
efectuată din mijlocul localității spre margini.

D-l primar susține că va insista la consiliul județean Arad în vederea alocării fondurilor
necesare pentru reabilitarea străzilor.

D-l Paladie Răzvan este de părere că consiliul ar trebui să se întrunească în luna
noiembrie și să analizeze străzile care necesită reabilitare.

D-l viceprimar solicită aviz pentru completarea porțiunii asfaltate de pe str. M.
Eminescu, de la Gh. Doja până la capătul străzii, deoarece acolo mai există doar câteva
case.

Se supune la vot propunerea de asfaltare a următoarelor:
- str. Dorobanți, 14 voturi DA, 1 abținere: Paladie Răzvan
- str. Abatorului între Dr. M. Luther și N. Bălcescu, 15 voturi DA
- str. Dr. M. Luther colț cu Gh. Doja, 15 voturi DA
- str. M. Eminescu de la Gh. Doja până la capăt, 15 voturi DA
- str. Grănicerilor, 15 voturi DA, fiind acordat un aviz de principiu în ceea ce privește

propunerea de asfaltare a acestora
D-na Faur Maria susține că a apărut un anunț pe NT-TV referitor la colectarea

deșeurilor, care se face doar la 1 singur tomberon pentru fiecare număr de casă, taxa este
stabilită pe număr de persoane și nu pe cantitate, o persoană nu produce aceeași cantitate
de deșeuri ca și 3 persoane de exemplu, iar plata se face diferențiat.

D-l primar susține că societatea care prestează serviciul de salubritate a fost chemată
la discuții, nu este normal să fie luat numai un singur tomberon, fiecare gospodărie a primit
două tomberoane, aceasta a susținut că sunt situații când locuitorii scot ambele tomberoane
pe jumătate, astfel că se pierde timp, fiind necesar ca cantitatea de deșeuri să fie
compactată, iar oamenii să scoată un tomberon plin.

D-l Lupșa Eugen susține că societatea dorește majorarea de tarif pentru partea de
depozitare, pentru acest an această majorare nu este posibilă.

D-na Mazuch Marinela este de părere că societatea ar trebui notificată referitor la
intenția noastră de reziliere a contractului de prestări servicii de salubritate, sau să treacă la
încheierea de contracte individuale cu fiecare gospodărie și să urmărească încasarea taxei.,
să-și stabilească tarife pentru masă verde, pentru materiale de construcții.

D-l Balint Ioan susține că str. Recoltei a fost propusă spre reabilitare pentru anul
2013, însă această lucrare nu a fost executată, și această stradă nu se mai regăsește nici în
ultima variantă a programului de lucrări, asociația Țăranul Nădlăcan a scarificat cu grederul,
însă sunt și ceva bolovani care sunt scoși la suprafață, societatea Amromco a promis că se
va ocupa de acea porțiune, însă a rămas doar la stadiul de promisiune. De asemenea,
susține că în zona unde s-au efectuat săpăturile arheologice de către d-l Huszarik Pavel, sunt
o grămadă de deșeuri aruncate, este neapărat necesar să fie instalate indicatoare cu
depozitare interzisă în alte locuri decât cele special amenajate, precum și indicatoare pe
drumurile agricole, sunt cetățeni care-și verifică terenurile agricole după fiecare ploaie și
distrug drumurile.

D-l Bodnărescu Vasile susține din nou necesitatea convocării comisiei locale de ordine
publică.
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D-l viceprimar susține că în curând se va definitiva lucrarea cu privire la parcarea din
fața școlii, ar fi necesar instalarea de indicatoare pentru locuri de parcare pentru persoane
cu handicap, de asemenea ar fi necesar de câteva locuri de parcare pentru profesori.

D-l Kovacs Ștefan susține că în fiecare lună în prima vineri s-a stabilit că se vor
colecta de către primărie deșeuri vegetale, a scos deșeurile la stradă, este deja marți și
tractorul care colectează deșeurile nici măcar nu a trecut pe stradă.

D-l primar susține că și vineri s-a colectat, și luni și astăzi, încărcarea se face manual
de către beneficiarii de ajutor social, până se vor reuși să se colecteze pe toate străzile. De
asemenea, aduce aminte consiliului de proiectul referitor la registru agricol, orașul Nădlac a
fost acceptat să intre în asociere cu alte localități pentru instalarea registrului agricol
electronic.

D-l Paladie Răzvan susține pentru următoarea ședință prezentarea stadiului lucrărilor
de la ștrand, a drumului de leagătură Nădlac- Csanadpalota, parcul mic, de asemenea
depunerea unui referat de către compartimentul de fonduri europene cu stadiul proiectelor
realizate, stadiul proiectului de reabilitare a școlii, să vină și un reprezentant de la societatea
care se ocupă de reabilitarea parcului mic.

Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, nefiind alte
discuții, d-l Lupșa Eugen- preşedinte de şedinţă declară închise lucrările şedinţei ordinare a
Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 29.10.2013.

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

Președinte de ședință Secretar
Lupșa Eugen Alexandru Gros
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  Judeţul

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

H O T Ă R Â R E A Nr.150
Din 12.11.2013

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al
orașului Nădlac pentru anul 2013

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit  în şedinţa ordinară din data
de 12.11.2013,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.12331/2013
- referatul compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei

nr.12278/2013
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr.12310/2013
- adresa S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. nr.20909/06.11.2013,

înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.12241/06.11.2013
- Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu

modificările şi completările ulterioare
- prevederile Legii nr.5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013
- Prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi

publice, cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile art.36(2), lit.b, (4), lit.a din Legea nr.215/2001 privind

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare

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

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

- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte,
învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie
copii, tineret şi sport

În temeiul art.45(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Consiliului Local al orașului Nădlac pentru anul 2013, conform anexei nr.1 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea listei de investi pentru anul 2013,
conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă modificarea programului de lucrări edilitar-
gospodăre al pentru anul 2013,
conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Prezenta hotărâre modifică și completează în mod corespunzător
anexele contrare prezentei adoptate anterior.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- compartimentului achizi
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- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios
Administrativ– Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE
LEGALITATE

LUPȘA EUGEN SECRETAR
ALEXANDRU GROS



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.151
Din 12.11.2013

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

„aprobarea taxelor speciale aplicabile în anul fiscal 2014”

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 12.11.2013,
Având în vedere:

- expunerea de motive a  primarului  oraşului Nădlac nr.12206/2013
- referatul consilierului juridic din cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului Local

Nădlac nr.12114/2013
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.39/27.02.2007 privind aprobarea Regulamentului de

stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale
- Prevederile Legii nr.571/2003- Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
- Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu

modificările şi completările ulterioare
- Prevederile art. 27-30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi

completările ulterioare
- prevederile art. 25, art.36(2), lit. b, (4), lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, juridică şi de

disciplină
- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi

turism, administraţie publică locală
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi

familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport
În temeiul Art.45(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se 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 „aprobarea taxelor speciale aplicabile în anul fiscal 2014”, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- cetăţenilor prin afişare
- Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ–

Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE
LUPȘA EUGEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA
_____________________________________________________________________

CONSILIUL LOCAL 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

Proiect
Avizat secretar

HOTĂRÂREA Nr.
din ______2012

privind aprobarea taxelor speciale aplicabile în anul fiscal 2014

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
_____2013,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.12206/2013
- referatul consilierului juridic din cadrul aparatului permanent de lucru al

Consiliului Local Nădlac nr.12113, 12114/2013
- referatul arhitectului-șef din cadrul primăriei nr.12083/2013
- referatul compartimentului administrativ- secretariat din cadrul primăriei

nr.12065/2013
- referatul compartimentului impozite şi taxe din cadrul primăriei

nr.11996/2013
- referatul Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor

nr.12000/2013
- referatul compartimentului protecţie civilă din cadrul primăriei

nr.12091/2013
- referatul SPVSU Nădlac nr.12131, 12132/2013
- referatul Casei de Cultură Nădlac nr.12166/06.11.2013
- Proces verbal de afişare- dezafişare nr._____/2013
- Anunţul propriu-zis al primăriei orașului Nădlac
- Afișarea de pe site-ul NT TV
- Afișarea de pe site-ul primăriei Nădlac
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.39/27.02.2007 privind aprobarea

Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale
- Prevederile Legii nr.571/2003- Codul Fiscal, cu modificările şi

completările ulterioare
- Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în

administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare
- Prevederile art. 27-30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice

locale, cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile art. 25, art.36(2), lit. b, (4), lit. c din Legea nr. 215/2001

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare

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

- avizul _____ al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,
protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală

- avizul _____ al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte,
învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie
copii, tineret şi sport
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În temeiul art. 45(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă taxele speciale pentru Piaţa Agroalimentară şi Piaţa Obor
pentru anul 2014, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă taxele speciale pentru serviciile prestate de către Serviciului
comunitar local de evidenţă a persoanelor, pentru anul 2014, conform anexei nr.2 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă taxele speciale pentru serviciile prestate de către
compartimentul urbanism din cadrul primăriei, pentru anul fiscal 2014, conform anexei
nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă taxele speciale pentru serviciile prestate de către
compartimentul protecţie civilă din cadrul primăriei, în afara situaţiilor de urgenţă,
pentru anul fiscal 2014, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre

Art. 5. Se aprobă îndeplinirea unor servicii, contra cost, de către serviciul public
voluntar pentru situaţii de urgenţă, către orice persoană fizică sau juridică, fără a afecta
îndeplinirea atribuţiilor, după cum urmează:

a. Supravegherea respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la
târguri, expoziţii, manifestări cultural-sportive, activităţi de filmare şi
alte asemenea: - cu autospeciala de stins incendii

- cu personalul de prevenire şi intervenţie al serviciului
fără autospeciala psi

b. Transportul apei cu autospeciala de stins incendii
c. Evacuarea apei din subsolurile clădirilor sau din fântâni, desfundarea

podeţelor: - cu autospeciala
- cu motopompa PS 12RI

d. Utilizarea scării extensibile pentru interven
e. Interven pompierilor la înăl egajarea zăpezii și/sau a

ghe
f. Utilizarea cisternei de 8000 litri pentru transportul apei

Art. 6. Se aprobă taxele serviciilor îndeplinite de către Serviciul voluntar pentru
situaţii de urgenţă Nădlac, pentru anul fiscal 2014,  prevăzute în anexele nr.5-6 la
prezenta hotărâre.

Art. 7. Se aprobă taxele speciale pentru închirierea salii mici și a sălii mari a
Casei de Cultură, conform anexei nr.7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. Se aprobă taxele speciale pentru serviciile prestate de către
compartimentul impozite şi taxe din cadrul primăriei, pentru anul fiscal 2014, conform
anexei nr.8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9. Se aprobă taxa specială de înregistrare a contractelor de arendare în
cuantum de 5 lei/ contract de arendare, pentru anul fiscal 2014, precum și
documentele necesare care se depun de către arendaș la data înregistrării contractului
de arendare, conform anexei nr.9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 1 ianuarie
2014.

Art. 11. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului impozite şi taxe
- compartimentului administrarea patrimoniului local
- compartimentului contabilitate-casierie
- compartimentului protecţie civilă
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- compartimentului pentru cadastru şi agricultură
- Compartimentului urbanism
- Compartimentului administrativ- secretariat
- SVSU Nădlac
- Serviciului comunitar local de evidenţă a persoanelor
- cetăţenilor, prin afişare
- Instituţiei Prefectului - judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ– Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor

Ini
PRIMAR



ANEXA NR.1 LA HCL NR.____/_____2013

TAXE SPECIALE
pentru Piaţa Agroalimentară şi Piaţa Obor pentru anul fiscal 2014

Nr.
crt.

Specificaţia Taxa/UM
pe anul 2014

1 Rezervarea unui mp platou piaţă 12,00 lei /mp/6 luni
2 Taxă pentru ocuparea platoului necesar vânzării produselor  agricole 1,00 lei /mp/zi
3 Taxă pentru ocuparea platoului necesar vânzării altor produse decât agricole 1,50 lei /mp/zi
4 Rezervarea unui loc auto 120,00 lei /6 luni
5 Taxă pentru ocuparea unui loc auto fără rezervare 15,00 lei /zi
6 Taxă pentru ocuparea unui loc auto cu rezervare 10,00 lei /zi
7 Rezervare masă 60,00 lei /6 luni
8 Taxă pentru ocuparea unei mese pentru vânzarea produselor agricole -

- dar nu mai puţin de
4,00 lei /masă/zi

2,00 lei /persoană
9 Taxă pt. ocuparea unei mese necesare vânzării altor produse decât agricole

- dar nu mai puţin de
6,00 lei /masă/zi

2,00 lei / persoană
10 Rezervarea spaţiului necesar vânzării produselor lactate şi alimentare în clădirea  pieţei formată dintr-o

fereastră cu 3 locuri
120,00 lei /6 luni

11 Taxă pentru ocuparea unui loc la fereastră fără rezervare + 1 cântar/fereastră 6,00 lei / zi
12 Taxă pentru ocuparea unui loc la fereastră cu rezervare + cântar 4,00 lei /zi
13 Taxă pentru închirierea unui cântar 5,00 lei /zi
14 Taxă pentru închirierea greutăţilor 0,50 lei /buc/zi
15 Taxă pentru vânzarea de animale mici şi păsări:

- găini, curci, gâşte, iepuri şi altele
- pui de o zi

1,00 lei /buc/zi
0,05 lei /buc/zi

16 Taxă pentru vânzarea de animale mici
- porci 0-6 luni, oi, caprine
- porci peste 6 luni

1,00 lei /buc/zi
5,00 lei /buc/zi

17 Taxă intrare camioane cu marfă în piaţa  3,5-7 t
- alte vehicule mai mici (A.R.O., căruţe)

1 0,00 lei /zi
5,00 lei /zi

18 Taxă utilizare grup social 1,00 lei
19 Taxă anunţ vânzare– cumpărare ( fiecare anunţ se publică de două ori/piaţă) 5,00 lei





ROMÂNIA
_____________________________________________________________________

CONSILIUL LOCAL 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

S.P.C.L.E.P. NADLAC
NR.__________DIN___________2013

R E F E R A T

Subsemnata Leginszki Susana-Mihaela,inspector în cadrul SPCLEP
Nădlac,prin prezentul referat propun instituirea unor taxe speciale :

 -Pentru oficierea unei căsătorii în zilele libere(nelucrătoare) precum şi
sarbători legale 100 lei.

 -Eliberarea de dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă 30
lei.

 -taxă pentru eliberarea unui duplicat după certificatul de divort  în
sumă de 50 lei.

 -Taxă pentru informare persoana din Registrul National de Evidenta a
Persoanei de 30 lei (furnizare de date privind identitatea unei
persoane,la cererea persoanelor  fizice şi juridice )

Nădlac la 04.11.2013

SEMNATURA,



CATRE,
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI NADLAC

Anexa nr.2
la HCL nr.____________

TAXELE SPECIALE
PENTRU S.P.C.L.E.P.-STAREA CIVILĂ NADLAC

Nr.crt Denumire taxă Cuantumul taxei
pentru anul fiscal

2013

Cuantumul
taxei aprobat
pentru anul
fiscal 2014

1. Pentru oficierea unei căsătorii
în zilele nelucrătoare şi
sărbători legale

100 lei 100 lei

2. Eliberarea de dovezi privind
înregistrarea unui act de stare
civilă

30 lei 30 lei

3. Taxa informare  persoana din
Registrul National de Evidenta
a Persoanei

30 lei 30 lei

4. Taxă eliberare duplicat
certificat de divorţ

50 lei 50 lei



ROMÂNIA
_____________________________________________________________________

CONSILIUL LOCAL 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

Anexa nr.3 la H.C.L. nr./______2013

Taxe speciale
pentru serviciile prestate de către compartimentul urbanism

pentru anul fiscal 2014

Nr.

crt.
Denumite taxă

Cuantumul taxei

anul fiscal 2014

1 Taxă  eliberare adeverinţe pentru corectare/notare
adresă, corectare/notare adresă, corectare/notare
suprafaţă, evidenţiere construcţii în C.F.

24,00 lei

2 Taxă pentru eliberare planuri de situaţie sc. 1:200-
1:500 privind bunurile imobile

0,19 lei/mp/teren



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
PROTECŢIE  CIVILĂ

Anexa nr.4 la HCL nr.____/____2013

Taxe speciale
pentru deservire, la cererea persoanelor fizice sau juridice, în afara

situaţiilor de urgenţă, determinate de natură sau de accidente:

Nr.
crt. Denumire taxă / Felul prestaţiei

Cuantumul
taxei in
lei/oră

pentru anul
2013

Cuantumul
taxei in
lei/oră

pentru anul
2014

propunere
1. Pomparea apei şi altor lichide

nepericuloase, nepoluante în sau
din, anumite locuri, fără încălcarea
legilor din domeniul mediului

25,00 25,00

2. Doborâre şi fasonare de arbori, cu
aprobarea scrisă, a
compartimentului de mediu. 19,00 19,00

3. Furnizare de energie electrică, de la
grup electrogen, de 220V/50Hz-
7Kw

26,00 26,00
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REFERAT

Către,
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

Subsemnatul Roszkoş Ioan, şef serviciu în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă Nădlac,

Având în vedere:
- Prevederile art.36 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

potrivit cărora” pe baza hotărârii consiliului local şi în condiţiile prevăzute de lege,
serviciul de urgenţă voluntar poate presta, contra cost, către orice persoană fizică
sau juridică, fără a afecta îndeplinirea atribuţiilor, unele servicii”;

- Prevederile art.36(6) punctul 8 din Legea nr.215/2001, republicată, potrivit căruia „
consiliul local asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar
pentru furnizarea de servicii publice de interes local privind situaţiile de urgenţă”.

PROPUN:

Pentru anul 2014:
I. Aprobarea de către Consiliului local al oraşului Nădlac îndeplinirea unor

servicii, contra cost, de către serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă, către
orice persoană fizică sau juridică, fără a afecta îndeplinirea atribuţiilor, după
cum urmează:

a. Supravegherea respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la
târguri, expoziţii, manifestări cultural-sportive, activităţi de filmare şi alte
asemenea:

a1. cu autospeciala de stins incendii;
a2. cu personalul de prevenire şi intervenţie al serviciului voluntar, fără
autospeciala psi;
b. Transportul apei cu autospeciala de stins incendii;
c. Evacuarea apei din subsolurile clădirilor, sau din fântâni, desfundarea

podeţelor:c1- cu autospeciala
c2- cu motopompa PS 12RI

d. Utilizarea scării extensibile pentru intervenţii la înâlţimi.
e. Intervenţia pompierilor la înâlţimi pentru degajarea zăpezii şi/sau a gheţii de

pe clădiri sau obiectelor, păsărilor, animalelor;
f. Utilizarea cisternei de 8000 litrii pentru transportul apei.

II. Aprobarea taxelor de utilizare a autospecialei de stingere a incendiilor şi a altor
utilaje din dotarea serviciului voluntar, după cum urmează:
1. Costurile de utilizare a autospecialei de stingere a incendiilor pentru serviciile
menţionate la punctual I lit.a.1) din referat, calculate cu formula din anexa nr.1 la
prezentul referat, sunt în cuantum de 385 lei/oră/km cu autospeciala Magirus Deutz şi
466 lei/oră/km cu autospeciala Roman APCAT 12215 DFA.
3. Costurile de utilizare a autospecialei de stingere a incendiilor pentru intervenţii de

situaţii de urgenţă la bunurile persoanelor fizice şi juridice, care nu sunt plătitori de
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taxe şi impozite la bugetul local sunt în sumă de 385 lei/oră/km, respectiv 466
lei/oră/km şi se fac vinovate de aceste fapte.

4. Costul transportului apei cu autospeciala de stins incendii în sumă de 324 lei/oră/km
cu Magirus şi  405 lei/oră/km cu Roman APCAT.

5. Costul evacuării apei din subsolurile clădirilor sau din fântăni, desfundarea podeţelor
cu autospeciala de stins incendii în cuantum de 334 lei/oră/km cu Magirus şi 415
lei/oră/km cu Roman APCAT.

6. Costul de utilizare a motopompei transportabile Skoda PS 12RI în sumă de 62 lei/oră
de funcţionare. Calcul costului de utilizare este prezentat în anexa nr.2.

7. Costul de utilizare a cisternei de 8.000 litri pentru transportul apei este de 10 lei/oră.
8. Costul intervenţiei pompierilor la înâlţimi pentru degajarea zăpezii şi∕sau a gheţii de

pe clădiri sau obiectelor, păsărilor, animalelor este de 25 lei/oră/pompier.
Nivelul taxelor propuse pe anul 2014 faţă de taxele stabilite pentru anul 2013, se prezintă
astfel:
- taxa de utilizare a autospecialei nu se modifică
- cuantumul taxei de utilizare a motopompei PS 12RI se menţine la 62 lei /oră.
- se modifică taxa pentru activităţi de supraveghere a respectării măsurilor de apărare
împotriva incendiilor la 14 lei/oră/persoană ce reprezintă media îndemnizaţia pompierilor
voluntari pentru activităţi desfăşurate stabilită de consiliul local.
- taxa de utilizarea a cisternei rămâne neschimbată la 10 lei/oră;
- taxa pentru intervenţia pompierilor pentru lucrări la înâlţimi pentru degajarea zăpezii

şi/sau a gheţii de pe clădiri sau obiectelor, păsărilor, animalelor se modificî de la 20 lei/oră la 25
lei /oră ca urmare a creşterii indemnizaţiei pompierilor voluntari.

- taxa de utilzare a scării extensibile fără personalul serviciului voluntar, rămâne
neschimbată în cuantum de 10 lei/oră;

Semnătura
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ANEXA NR. 1

CALCULUI COSTUL DE UTILIZARE A AUTOSPECIALEI PENTRU STINGERE A
INCENDIILOR

I.Costul de utilizare a autospecialei de stins incendii marca Magirus Deutz
170D se calculează astfel:

       

km

CpCodNodCofNofCîkmCkmNkmCtp

lei/ora/38597,6741,601

5,24214,9079,521
100

1
100





în care:
Ctp - costul total al prestaţiei pentru 1 oră de funcţionare şi 1 km
parcurs;
Nkm - nr. de km efectiv prestaţi;
Ckm - costul pentru 100 km parcurşi;
Cîkm - costul pentru întreţinerea utilajului la 100 km parcurşi
Nof - nr. orelor de funcţionare al utilajului
Cof - costul pentru funcţionare o oră a utilajului;
Nod - nr. orelor de punere Ia dispoziţie a utilajului;
Cod - costul pentru o oră de punere în funcţiune ;
Cp - cheltuieli de personal;

Ckm = Ccc+Cuc+Cuz = 172,76 + 0,168 + 349 = 521,9 lei/100 km

în care:
Ccc - costul combustibilului consumat la 100 km;
Cuc - costul uleiului consumat la 100 km;
Cuz - costul uzurii autospecialei la 100 km;

Ccc = Plc x Ncc = 6,17 x 28 = 172,76 lei

Plc - preţul cu amănuntul al unui litru de carburant;
Ncc - norma tehnică de consum carburanţi la 100 km( calculată

conform anexei I la normativul III din Ordinul ministerului de interne nr.
2370/1985)

Cuc = Plu x Ncu = 21 x 0,80% = 0,168 lei

unde:
Plu - preţul cu amănuntul a unui litru de ulei,
Ncu - norma tehnică de consum de ulei (calculată conform anexei 2 la

normativul II din O.M.I. nr. 2370/1985)
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lei349907400
260000

1100100






 Vut

Rc
CeCuz

Vut = 200000 x 4,5370 = 907400 lei

curs leu – euro de 4,5370 din 30.10.2012

Ce - coeficient pentru determinarea rulajului echivalent (conform
anexei nr.2 Ia normativul III din Ordinul ministerului de interne nr.
2370/1985);

Rc - 260.000 km Ec (norma de rulaj orientativă pentru declasarea şi
casarea utilajului);
Vut - valoarea de înlocuire (reactualizată) a utilajului;

Cîkm = 0,1% din Vut = 0,1% x 907400 = 907,4 lei
Cof = Ccof + Cuof + Cuzof = 61,7 + 6,3 + 174,5 = 242,5 lei

Ccof - costul carburantului pentru o oră de funcţionare;
Cuof - costul uleiului pentru o oră de funcţionare;
Cuzof - costul.uzurii utilajului pentru o oră de funcţionare;

Cc of = Plc x Ncof = 6,17 x 10 = 61,7 lei

unde:
Ncof - norma de consum carburant la o oră de funcţionare (conform

anexei I la normativul 111 din Ordinul ministrului de interne nr. 2370/1985)

Cuof = Plu x Nuof = 21 x 0,30 = 6,3 lei

unde:
Nuof - norma de consum ulei la o oră de funcţionare (conform anexei 2

la normativul III din O.M.I. nr. 2370/1985)

Vut 907400
Cuzof = = = 174,5

RC 260000
50 50

Cod = Ca x Ct = 8,63 x 7 = 60,41 lei
unde :

Ca - costul amortizării pentru o oră de punere la dispoziţia;
Ct - coeficient de tehnicitate.

63,8
2436512

907400
24365








Na
VutCa
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unde:
Na = durata normală de serviciu (conform H.G.R. nr. 2139/2004)

Cp = Nop x (Idm x np) = 1 x (9,71 x 7) = 67,97 lei/oră

unde:
Nop – numărul orelor prestate de către personalul de intervenţie;
Idm – indemnizaţia medie pe oră a pompierilor;
Np - numărul pompierilor din formaţia de intervenţie

II.Costul de utilizare a autospecialei de stins incendii marca Roman APCAT
12215 DFA se calculează astfel:

       

km

CpCodNodCofNofCîkmCkmNkmCtp

lei/ora/465,6597,6741,601

21,32214,907599
100

1
100





în care:
Ctp - costul total al prestaţiei pentru 1 oră de funcţionare şi 1 km
parcurs;
Nkm - nr. de km efectiv prestaţi;
Ckm - costul pentru 100 km parcurşi;
Cîkm - costul pentru întreţinerea utilajului la 100 km parcurşi
Nof - nr. orelor de funcţionare al utilajului
Cof - costul pentru funcţionare o oră a utilajului;
Nod - nr. orelor de punere Ia dispoziţie a utilajului;
Cod - costul pentru o oră de punere în funcţiune ;
Cp - cheltuieli de personal;

Ckm = Ccc+Cuc+Cuz = 249,88 + 0,168 + 349 = 599 lei/100 km

în care:
Ccc - costul combustibilului consumat la 100 km;
Cuc - costul uleiului consumat la 100 km;
Cuz - costul uzurii autospecialei la 100 km;

Ccc = Plc x Ncc = 6,17 x 40,50 = 249,88 lei

Plc - preţul cu amănuntul al unui litru de carburant;
Ncc - norma tehnică de consum carburanţi la 100 km( calculată

conform anexei I la normativul III din Ordinul ministerului de interne nr.
2370/1985)

Cuc = Plu x Ncu = 21 x 0,80% = 0,168 lei
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unde:
Plu - preţul cu amănuntul a unui litru de ulei,
Ncu - norma tehnică de consum de ulei (calculată conform anexei 2 la

normativul II din O.M.I. nr. 2370/1985)

lei349907400
260000

1100100






 Vut

Rc
CeCuz

Vut = 200000 x 4,5370 = 907400 lei

curs leu – euro de 4,5370 din 30.10.2012

Ce - coeficient pentru determinarea rulajului echivalent (conform
anexei nr.2 Ia normativul III din Ordinul ministerului de interne nr.
2370/1985);

Rc - 260.000 km Ec (norma de rulaj orientativă pentru declasarea şi
casarea utilajului);
Vut - valoarea de înlocuire (reactualizată) a utilajului;

Cîkm = 0,1% din Vut = 0,1% x 907400 = 907,4 lei
Cof = Ccof + Cuof + Cuzof = 135,74 + 11,97 + 174,5 = 322,21 lei

Ccof - costul carburantului pentru o oră de funcţionare;
Cuof - costul uleiului pentru o oră de funcţionare;
Cuzof - costul.uzurii utilajului pentru o oră de funcţionare;

Cc of = Plc x Ncof = 6,17 x 22 = 135,74 lei

unde:
Ncof - norma de consum carburant la o oră de funcţionare (conform

anexei I la normativul 111 din Ordinul ministrului de interne nr. 2370/1985)

Cuof = Plu x Nuof = 21 x 0,57 = 11,97 lei

unde:
Nuof - norma de consum ulei la o oră de funcţionare (conform anexei 2

la normativul III din O.M.I. nr. 2370/1985)

Vut 907400
Cuzof =                   = = 174,5

RC 260000
50                  50

Cod = Ca x Ct = 8,63 x 7 = 60,41 lei
unde :

Ca - costul amortizării pentru o oră de punere la dispoziţia;
Ct - coeficient de tehnicitate.
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63,8
2436512

907400
24365








Na
VutCa

unde:
Na = durata normală de serviciu (conform H.G.R. nr. 2139/2004)

Cp = Nop x (Idm x np) = 1 x (9,71 x 7) = 67,97 lei/oră

unde:
Nop – numărul orelor prestate de către personalul de intervenţie;
Idm – indemnizaţia medie pe oră a pompierilor;
Np - numărul pompierilor din formaţia de intervenţie

NOTĂ:
1. La costurile de utilizare a autospecialelor se adaugă: costul apei utilizate
pentru intervenţie şi/sau a mijloacelor de stingere consumate ( substanţa
stingătoare) alta decât apa;
2. Costul prestaţiei pentru un timp diferit de 1 oră sau pe distanţă mai mare
de 1 km, se calculează proporţional cu timpul prestat/distanţa efectiv
parcursă.
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ANEXA nr.5 la
HCL

Costul de utilizare a motopompei transportabile Skoda PS 12RI

Ctp = Nof x Cof + Nod x Cp = 1 x 54,78 + 1 x 6,44 = 61,22 lei/oră ≈62 lei / oră

în care:
Ctp -costul total al prestaţiei;
Nof -nr.orelor de fumcţionare al motopompei: 1 oră
Cof -costul pentru funcţionare  o oră a motopompei;
Nod -nr.orelor de punere la dispoziţie a motopompiei: 1 oră
Cp -cheltuieli de personal: 6,98 lei/oră

Cof = Ccof + Cuof = 53,10 + 1,68= 54,78 lei

Ccof -costul carburantului pentru o oră de funcţionare;
Cuof - costul uleiului pentru o oră de funcţionare;

Ccof = Plc x Ncof = 5,90 x 9 litrii/h =53,10 lei

unde:   Plc – preţul cu amânuntul a unui litru de carburant ( benzină 5,90 lei/l);
Ncof -norma de consum carburant la o oră de funcţionare

Cuof = Plu x Nuof = 21 lei x 0,08 = 1,68 lei/oră

unde:   Plu – preţul cu amânuntul a unui litru de ulei:21 lei
Nuof - norma de consum ulei la o oră de funcţionare : 9 x 0,9% = 0,08 l/ ora

Cp /h – indemnizaţia lei/oră pentru şofer: 6,44 lei/oră
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ANEXA nr.3

Taxele serviciilor îndeplinite de Serviciul voluntar pentru situaţii de
urgenţă Nădlac pe anul 2014

Nr.
crt. Denumirea taxei/Tipul prestaţiei

Cuantumul taxei

1. Magirus Deutz APCAT Roman

*Utilizarea autospecialei de stins incendii Magirus pentru stingerea
incendiilor sau la alte situaţii de urgenţă, pentru supravegherea
respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la târguri,
expoziţii, manifestări cultural-sportive, activităţi de filmare şi alte
asemenea, deservită de o grupă de intervenţie. (Calculul s-a făcut
pentru 1 oră de funcţionare şi pentru deplasarea autospecialei pe
distanţa de 1 km).

385 lei/oră/km 466 lei/oră/km

2. * Transportul apei cu autospeciala de stins incendii 324 lei/oră/km 405 lei/oră/km

3. Evacuarea apei din subsolurile clădirilor sau din fântăni,
desfundarea podeţelor cu autospeciala de stins incendii.

334 lei/oră/km 415 lei/oră/km

Activităţi fără utilizarea autospecialelor de stins incendii

4. Utilizarea motopompei transportabile PS 12 RI 62 lei/oră

5. Utilizarea cistenei de 8000 l pentru transportul apei 10 lei/oră

6. Utilizarea scării extensibile fără personalul serviciului 10 lei/oră

7 Intervenţia pompierilor pentru lucrări la înâlţimi pentru degajarea
zăpezii şi/sau a gheţii de pe clădiri sau obiectelor, păsărilor,
animalelor

25 lei/oră/pompier

8 Supravegherea respectării măsurilor de apărare împotriva
incendiilor la târguri, expoziţii, manifestări cultural-sportive,
activităţi de filmare şi alte asemenea cu personalul de prevenire
sau/şi intervenţie a serviciului voluntar, fără autospeciala de stins
incendii.

14 lei/oră/persoană

NOTĂ:
1. Costul prestaţiei cu autospeciala de stins incendii pentru timp diferit de 1 oră

sau pe alta distanţa decât 1 km, se calculează proporţional cu timpul
prerstat/distanţa efectiv parcursă.

2. *La costurile de utilizare a autospecialei se adaugă costul apei folosite.
3. Taxa de utilizare a autospecialei de stins a incendii la intervenţii în situaţii de urgenţă

la bunurile persoanelor fizice sau juridice, care nu sunt plătitori de taxe şi impozite la
bugetul local, este aceea de la punctual 1 din anexă, la care se adaugă costul apei
consumate pentru intervenţie şi/sau costul mijloacelor de stingere consumate
( substanţe stingătoare).

Data:…………………….. Întocmit
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Şef serv. SVSU Roszkoş Ioan
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Primăria Oraşului Nădlac
Serviciul  Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Nădlac
Nr......... din ........... 2013

REFERAT

Către,
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

Subsemnatul Roszkoş Ioan, şef serviciu în cadrul Serviciului voluntar
pentru situaţii de urgenţă Nădlac, având în vedere:

- prevederile art.13 din Legea nr.307/2006 lit f), din obligaţiile consiliului
local care: prevede distinct, potrivit legii, din resursele financiare ale bugetului
local, sumele necesare în vederea organizării, inzestrarii, functionarii şi
îndeplinirii atribuţiilor legale de către serviciile de urgenta voluntare înfiinţate şi
exercita controlul folosirii acestora, şi g) cuprinde anual în bugetul propriu
sumele necesare pentru asigurarea bunurilor din dotarea serviciilor de urgenta
voluntare, pentru cazurile de avarie, distrugere sau pentru alte evenimente,
precum şi pentru asigurarea de persoane şi răspundere civilă a personalului cu
atribuţii pe linie de intervenţie, pentru cazurile de invaliditate sau de deces,
produse prin accidente, catastrofe ori alte asemenea evenimente intervenite în
timpul şi din cauza îndeplinirii atribuţiilor specifice;

Potrivit art.. 35 din Legea nr. 307/2006 alin. (1) Finanţarea
cheltuielilor curente şi de capital aferente activităţii serviciilor de
urgenta voluntare se asigura din bugetele locale.

În cadrul structurii serviciului voluntar funcţionează echipajul mobil de
urgenţă de prim ajutor medical calificat SMURD.

- Potrivit art. 93 punct. 51 din Legea nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, cheltuielile de funcţionare şi întreţinere a mijloacelor de
intervenţie a echipajelor de prim ajutor calificat SMURD în structura serviciilor
voluntare pentru situaţii de urgenţă, cu excepţia cheltuielilor de personal
paramedical, care deserveşte aceste echipaje, se asigură de la bugetul de
stat, aceste cheltuieli pot fi cofinanţate şi din bugetul local în baza de protocoale
de colaborare încheiate între spital în structura căruia se află respectiva unitate
de primire a urgenţelor şi primărie.

- de asemenea potrivit Ordinul 606/2008 pentru aprobarea Normelor de
aplicare a art. 93 din Legea nr.95/2006, art. 7 „ cheltuielile de funcţionare şi de
întreţinere a mijloacelor de intervenţie a echipajelor de prim ajutor calificat care
funcţionează în sistemul SMURD, în structura serviciilor publice voluntare pentru
situaţii de urgenţă, includ :

a) medicamente şi materiale sanitare;
b) transmisii de date;
c) întreţinerea şi verificarea echipamentelor medicale;
d) asigurările CASCO;
e) combustibilii, lubrifianţii şi întreţinerea mijlocului de intervenţie,

.......dintre care, cheltuielele prevăzute la lit d) şi e) pot fi cofinanţate şi din
bugetele locale în baza unor protocoale de colaborare” .
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Pentru susţinerea finanţării cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a celor
două activităţi de apărare împotriva incendiilor şi de prim ajutor calificat prin
echipajul mobil de urgenţă SMURD din structura Serviciului Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă Nădlac, propun instituirea taxelor speciale prevăzute în anexa
nr.1 la prezentul referat, iar veniturile din aceste taxe speciale să fie utilizate
doar pentru finanţarea acestor două activităţi.

Menţionez faptul că propunerile pentru taxele speciale, pentru finanţarea
cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă pentru activitatea de apărare împotriva incendiilor se stabilesc pe
gospodărie funcţie de zona în care se află aceasta, iar pentru activitatea de prim
ajutor medical de urgenţă taxa se va stabili funcţie de numărul de persoane din
gospodărie.

Propunerile de taxe speciale pentru susţinerea finanţării acestor două
activităţi sunt prevăzute în anexa la prezentul referat. Nivelul acestora este
acelaşi ca şi în anul 2013, doar ultima categorie pericolului de incendiu E va avea
două sub categorii E1 şi E2.

Data:................ Semnătura
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ANEXA nr.6 la HCL nr._____

TAXE SPECIALE
propuse pentru anul 2014 destinate susţinerii finanţării cheltuielilor de

întreţinere şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă Nădlac

I. Taxe pentru activitatea de apărare împotriva incendiilor.
(1) Pentru anul 2014 se propune cuantumul taxei speciale destinat

finanţării cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare al Serviciului Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă, să fie stabilită pe gospodărie în funcţie de zona
dispunere:
Zona A 14 lei/ gosp./an.
Zona B 16 lei/ gosp./an
Zona C 18 lei/ gosp./an
Zona D 20 lei/ gosp./an
Rezultă o medie a taxei de 17 lei /gosp./an, raportat la 2991 de
gospodării totalul taxei pentru persoane fizice este de 50847 lei.

(2) Pentru anul 2014 se propune cuantumul taxei speciale pentru operatori
economici, după cum urmează:
1. Pentru categoria A de pericol de incendiu (foarte mare) 400 RON/an
2. B ( foarte mare) 350
2. C (mare) 300
3. D (mediu) 200
4. E1 (mic) 100
5.                               E2                                ( mic)                  60
Se estimează suma datorată de persoane juridice să fie de 20000 lei.

(3) Încadrarea în categoria pericolului de incendiu se face conform planul
de intervenţie pentru stingerea incendiilor deţinut de unitate sau în baza altor
documente prevăzute de lege avizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
"V.Goldiş" al Judeţului Arad, iar în lipsa acestora încadrarea se va face din oficiu
de către Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi se aprobă prin
dispoziţia primarului.

(4) În contul taxei speciale stabilită la punctul (1) serviciul voluntar
prestează către persoanelor fizice următoarele activităţi:
a) informarea şi instruirea privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi a
măsurilor de apărare impotriva incendiilor;
b) verificarea modului de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice şi
dispoziţiilor care privesc apărarea impotriva incendiilor, în gospodăriile populaţiei;
c) intervenţia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi
protecţia persoanelor, a animalelor şi a bunurilor periclitate de incendii sau în
alte situaţii de urgenta.

(4.1)În contul taxei speciale stabilite la punctul (2) din prezenta anexă
consiliul local va suporta cheltuielile ocazionate de stingerea incendiilor la
bunurile aparţinând operatorilor economici.

(4.2) Cheltuielile ocazionate de stingerea incendiilor la bunurile aparţinând
unităţilor cărora a fost stabilită taxa specială conform punctului (2) vor fi
suportate de către aceştia, dacă nu au achitat taxa specială pentru anul în curs,
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dacă legea nu prevede altfel.
(4.3) Cheltuielile ocazionate de stingerea incendiilor în sectorul de

competenţă al serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă la bunurile
aparţinând persoanelor fizice sau juridice din afara unităţii administrativ
teritoriale ale oraşului Nădlac, vor fi suportate de către aceştia, dacă se fac
vinovate de această faptă.

(4) Taxa specială pentru activităţile prevăzute la aliniatul (4.2) şi (4.3) se
stabileşte prin hotărârea consiliului local.
II.Taxe pentru activitatea de prim ajutor calificat desfăşurată de
echipajului SMURD datorată de persoane fizice

(5) Taxa specială pentru susţinerea finanţării echipajului mobil de urgenţă, se
propune a fi în cuantum, după cum urmează:
- 10 lei/an pentru 1 persoană;
- 18 lei/an pentru 2 persoane;
- 25 lei/a pentru 3 persoane;
- 32 lei/an pentru 4 persoane şi mai multe persoane.
III. Plata taxelor speciale

(6) Taxele speciale prevăzute la punctul (1) , (2) şi (5) se achită după cum
urmează: până la 31 martie şi 30 septembrie al anului 2014. Dacă această dată
cade într-o zi nelucrătoare termenul se consideră prima zi lucrătoare.

(7). Pentru neachitarea la termenele prevăzute la punctul (6) se datorează
majorări de întârziere pentru fiecare zi de întârziere conform prevederilor legale.

(8) Stabilirea taxelor speciale se face de către Compartimentul  Impozite şi
Taxe a Primăriei oraşului Nădlac.

(9) Cuantumul taxei speciale datorate de persoanele fizice şi juridice luate
în evidenţă în cursul anului se calculează proporţional începând cu data de întâi a
lunii următoare de la care aceştia sunt luaţi în evidenţă.

(10) Dacă în timpul anului persoanele juridice îşi încetează sau suspendă
activitatea, aceştia pot solicita suspendarea de la plata taxei speciale, prin cerere
scrisă, în baza documentelor doveditoare eliberate de organele în drept din care
să rezulte că şi-au încetat sau suspendat activitatea.

(11) Cererea de suspendare de la plata taxei speciale se aprobă de către
primar.

(12) Cuantumul taxei speciale pentru persoanele juridice aflate în situaţia
prevăzută la alin.(10) se stabileşte proporţional până la data de la care s-a
aprobat suspendarea plăţii taxei speciale.

(13). Primăria oraşului Nădlac prin Compartimentul  Impozite şi Taxe va
înainta înştiinţări de plată persoanelor juridice privind cuantumul taxei speciale
stabilite şi condiţiile de plată.

(14). Încasarea taxelor speciale se face de către Compartimentul Impozite
şi taxe al Primăriei oraşului Nădlac. Plata taxelor speciale se poate face şi în
contul nr.......................................... Cod fiscal 3518822 deschis la Trezoreria
Municipiului Arad.

(15).Veniturile obţinute din taxele speciale se utilizează integral pentru
susţinerea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a serviciului voluntar pentru
situaţii de urgenţă cu cele două structuri ale sale.

Întocmit
şef serviciu Roszkoş Ioan



Casa de Cultura a orasului NadlacStr. 1 Decembrie nr.24e-mail:ccnadlac@yahoo.comtel:+40 257 474727
Catre, Primaria orasului Nadlac,Consiliul local al orasului Nadlac

R E F E R A TSubsemnatul Kresan Andrei ,referent la Casa deCultura , prin prezentul referat rog aprobarea majorareataxelor speciale pentru inchirierea salilor de la Casa deCultura.In urma analizarii preturilor de curent, materialelornecesare pentru curatenie si intretinere, propunurmatoarele taxe pentru inchirierea salii mici si a saliimari a casei de cultura .Anexez la acest referat tabelul cu preturile propuse.
Referent,Kresan Andrei



Taxele speciale propusepentru închirierea sălii mici și sălii mari a Casei de Cultură
a orașului Nădlac pentru anul 2014Nr.Crt. Sala Casei deCultura Consumkw Perioada CuantumulTaxei-lei1. Sala mica 1 ora 252 ore 504 ore 1005-8 ore 1201 zi 1502. Sala mare 1-5 kw 1 ora 752 ore 1004 ore 1505-8 ore 2001 zi 2505-10kw 1 ora 852 ore 1104 ore 1605-8 ore 2101 zi 260Peste10kw 1 ora 1002 ore 1254 ore 2005-8 ore 3001 zi 400
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CONSILIUL LOCAL 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

Anexa nr.8 la HCL nr.

Nr.
Crt.

Denumirea documentului solicitat Taxa aplicată-lei Taxa aplicată -lei
Persoane fizice Persoane juridice

1 Eliberare certificat atestare fiscală în max. 2 ore
de la depunerea cererii

20 25

2 Eliberarea fişei de înmatriculare auto în max.2
ore de la depunerea cererii

15 15

3

4

5

Eliberare adeverinţă privind achitarea
impozitelor şi taxelor, a amenzilor, pentru anul
în curs, în maxim 2 zile de la data depunerii
cererii
Eliberare adeverinţă privind achitarea
impozitelor şi taxelor, a amenzilor, pe perioada
ultimilor 4 ani faţă de anul de referinţă, în cel
mult 5 zile de la data depunerii cererii
Eliberare adeverinţă prin care se  atestă achitarea
impozitelor pe o perioada mai mare de 4 ani,
calitatea de contribuabil, etc., care necesită
cercetare în arhivă, în cel mult 10 zile de la data
depunerii cererii

20

25

40

20

25

40

6 Eliberarea la  cerere a Situaţiei Patrimoniu în cel
mult 2 ore de la depunerea cererii

10 15

7 Eliberarea la cerere a unei Decizii de impunere
/Înştiinţare de plată ( care a mai fost eliberată)

15 15

8 Eliberarea la cerere a Extrasului de rol pe anul în
curs

15 25

9 Eliberare xerocopii după diferite documente din
dosarul fiscal, la cerere

5 lei/filă 5 lei/filă

Aceste taxe se datorează de către contribuabilii persoane fizice şi juridice care solicită eliberarea
documentelor menţionate în tabelul de mai  sus, înaintea termenului legal de eliberare.

Sunt exceptate de la plata taxelor stabilite cererile depuse de către instituţiile publice, în
scopurile prevăzute de lege şi care se eliberează în termenul şi condiţiile prevăzute prin  lege.

Aceste taxe se achită anticipat, o dată cu depunerea cererii de eliberare, iar veniturile
realizate pe acestă cale vor fi utilizate pentru dotări (tehnică de calcul, birotică, etc.), modernizări
suplimentare, faţă de cele prevăzute în bugetul de cheltuieli alocate pentru Compartimentul
Impozite şi taxe, sau pentru orele suplimentare efectuate de către personalul acestui
compartiment, dacă va fi cazul.
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  Judeţul Arad

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

Anexa nr.9 la HCL nr.____/_____2013

Înregistrare contracte de arendare

având ca obiect bunuri destinate exploatării agricole

Acte necesare:

1. Contract arendare - 3 exemplare originale (din care un exemplar pentru
Primăria oraşului Nădlac )- fără ștersături sau adăugiri;

2. actul de proprietate asupra bunului care face obiectul contractului de
arendare (titlu de proprietate, carte funciară sau un act din care să rezulte
modul de deţinere al bunului – contract de vânzare-cumpărare, contract de
donaţie, etc)- în copie;

3. dovadă declarare a terenului care face obiectul contractului de arendare în
registrul agricol, atât de către arendaş, cât şi arendator, eliberată de către
compartiment eviden ( se face men
un exemplar al contractului de arendare, exemplar care se re
primăria orașului Nădlac, prin confirmarea de către func
compartimentului de eviden
cuno

4. BI/CI/CUI- proprietar si arendas- în copie

5. dovada achitare taxă inregistrare contract de arendare de catre arendas  la
primăria orașului Nădlac (chitanta eliberată de către compartimentul impozite
și taxe din cadrul primăriei- în copie)- 5 lei/ contract de arendare ( în situa
în care se înregistrează la aceeași dată mai multe contracte de arendare, se
întocmește o singură chitan
arendare supuse înregistrării la data respectivă).



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.152
Din 12.11.2013

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 aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, a impozitelor şi
taxelor locale şi a altor taxe asimilate, precum şi a amenzilor aplicabile începând cu anul

fiscal 2014

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 12.11.2013,
Având în vedere:

- Expunerea de motive a  primarului  oraşului Nădlac nr.12151/2013
- referatul consilierului juridic din cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului

Local Nădlac nr.12122/2013
- referatul compartimentului impozite şi taxe din cadrul primăriei oraşului Nădlac

nr.11994/2013
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei

nr.12223/2013
- prevederile Titlului IX, art.248-294 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările şi completările ulterioare
- prevederile HG nr.956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile,

impozitele şi taxele locale şi alte taxe assimilate acestora, precum şi amenzile
aplicabile începând cu anul 2010

- prevederile art.287 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare

- prevederile art.27-30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare

- prevederile art.25, art.36(2), lit.b (4), lit.c din Legea nr.215/2001  privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

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

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

- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ,
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport

În temeiul Art.45(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se 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 „aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, a impozitelor şi



taxelor locale şi a altor taxe asimilate, precum şi a amenzilor aplicabile începând cu anul
fiscal 2013”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- cetăţenilor prin afişare
- Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ–

Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE
LUPȘA EUGEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS



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

Proiect
Avizat secretar

HOTĂRÂREA NR.
din ______2013

privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale şi a altor
taxe asimilate, precum şi a amenzilor aplicabile începând cu anul fiscal 2014

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
______2013,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a  primarului  oraşului Nădlac nr.12151/2013
- referatul consilierului juridic din cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului

Local Nădlac nr.12122/2013
- referatul compartimentului impozite şi taxe din cadrul primăriei oraşului Nădlac

nr.11994/2013
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei

nr.12223/2013
- procesul verbal de afișare nr._____/2013
- Anunţul propriu-zis al primăriei orașului Nădlac
- Afișarea de pe site-ul NT TV
- Afișarea de pe site-ul primăriei Nădlac
- Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia

publică, cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile Titlului IX, art.248-294 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările şi completările ulterioare
- prevederile HG nr.956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile,

impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile
aplicabile începând cu anul 2010

- prevederile art.287 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare

- prevederile art.27-30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare

- prevederile art.25, art.36(2), lit.b (4), lit.c din Legea nr.215/2001  privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

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

- avizul ____ al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu
şi turism, administraţie publică locală

- avizul ____ al comisiei pentru 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 nivelurile valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale şi a
altor taxe asimilate, precum şi a amenzilor aplicabile începând cu anul fiscal 2014,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- cetăţenilor prin afişare
- compartimentului impozite și taxe din cadrul primăriei
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- compartimentului urbanism din cadrul primăriei
- Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ–

Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor
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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.153
Din 12.11.2013

privind aprobarea schimbării denumirii străzii Stejarului în strada Ivan Bujna

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
12.11.2013,

Având în vedere:
- Referatul consilierului local Kovacs Ștefan Andrei- ini

proiectului de hotărâre nr.8468/23.07.2013
- Referatul consilierului juridic din cadrul aparatului permanent de

lucru al Consiliului local al orașului Nădlac nr.10713/26.09.2013
- Avizul de principiu acordat în vederea shimbării denumirii străzii

Stejarului în Ivan Bujna în cadrul
local al orașului Nădlac din data de 30.07.2013

- Adresa primăriei orașului Nădlac nr.10740/27.09.2013, înregistrată
la Institu -jude sub nr.6381/27.09.2013

- Adresa Intitu - jude
înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.11947/31.10.2013

- Prevederile  Ordonan
sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările
ulterioare

- Prevederile Ordinului nr. 564 din 31 iulie 2008 pentru aprobarea
Regulamentului de funcţionare a comisiei de atribuire de denumiri
judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti,

- prevederile art.36(2), lit.c, (5), lit.d din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare

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

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

- Avizul favorabil al comisiei pentru activită -culturale, culte,
învă
protec i sport

În temeiul art.45(3) din Legea nr.215/ 2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă schimbarea denumirii străzii Stejarului în strada Ivan Bujna.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică:

- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului urbanism din cadrul primăriei
- compartimentului impozite și taxe din cadrul primăriei
- serviciului public de eviden
- Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei
- Locuitorilor, prin afișare
- Instituţiei Prefectului judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ, Compartiment Juridic și Controlul Legalită

PREŞEDINTE DE
LUPȘA EUGEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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