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.154
Din 27.11.2013
privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local
Nădlac din data de 27.11.2013

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
27.11.2013,
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 extraordinare a Consiliului local
Nădlac din data de 27.11.2013, 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
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Anexa la
Hotărârea Consiliului local nr.154/27.11.2013

ORDINEA DE ZI
A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC DIN DATA DE
27.11.2013

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a
Consiliului local din data de 27.11.2013.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al
ordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 12.11.2013.
3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Local al orașului
Nădlac pe anul 2013.
4.Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii
Serviciului de alimentare cu apă
5.Proiect de hotărâre privind organizarea re
2014-2015 în cadrul unită
-teritoriale Nădlac.
6.Diverse.
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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.155
Din 27.11.2013
privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac
din data de 12.11.2013

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din
data de 27.11.2013,
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 extraordinare a Consiliului
local Nădlac din data de 12.11.2013, 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

JURIDIC

SECRETAR
ALEXANDRU GROS

28.11.2013
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

PROCESUL VERBAL
al desfăşurării şedinţei ordinare din data de 12.11.2013 a Consiliului local Nădlac

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 12.11.2013 a fost
convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.592/05.11.2013, 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, Ambruș Lubomir Ivan,
Mazuch Marinela Luminița Felicia, Kszenics Pavel, Tocilă Bogdan Valentin, Balint Ioan
Iaroslav. Lipsește d-l consilier Kiszel Dușan.
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 secretar constată că la ședință sunt prezenți majoritatea din 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 12.11.2013.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței 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 inițierii procedurii prevăzute de
Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, a acordului de
principiu asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale aplicabile în anul
fiscal 2014.
5.Proiect de hotărâre privind emiterea, în vederea inițierii procedurii prevăzute de
Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, a acordului 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.
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
ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 12.11.2013”, care este aprobat cu 14 voturi
DA- unanimitate de voturi. D-l secretar face precizarea că votul necesar pentru adoptarea
proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 8 voturi ).
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Se trece la pct.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței
ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 29.10.2013.
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
29.10.2013”, fiind aprobat cu 14 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: Proiect de hotărâre privind rectificarea
bugetului Consiliului Local al orașului Nădlac pe anul 2013.
D-na Faur Maria întreabă dacă s-a luat în calcul referatul referitor la solicitarea sumei
necesare pentru organizarea spectacolului de Crăciun.
D-l primar susține că sumele necesare pentru organizarea acestui eveniment există
prevăzute în buget.
Nefiind alte discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat
aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 14 voturi DA, votul
necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorittatii consilierilor aflați în funcție
( 8 voturi ).
Se trece la pct.4. Proiect de hotărâre privind emiterea, în vederea inițierii procedurii
prevăzute de Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, a
acordului de principiu asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale
aplicabile în anul fiscal 2014.
Nefiind discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 14 voturi DA, votul
necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorittatii consilierilor aflați în funcție
( 8 voturi ).
Se trece la pct.5. Proiect de hotărâre privind emiterea, în vederea inițierii procedurii
prevăzute de Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, a
acordului 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.
D-l Bodnărescu Vasile susține că din partea comisiei există un amendament în ce
privește plata cu anticipație a impozitelor și taxelor până la data de 31 martie inclusiv, în
sensul că la persoane fizice procentul să fie de 10 %, iar la persoane juridice 5 %.
Acestă propunere este supusă la vot și aprobată cu 12 voturi DA, 2 abținere: Faur
Maria, Lupșa Eugen.
Nefiind alte discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat
aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 13 voturi DA, 1
abținere: Lupșa Eugen, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorittatii
consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ).
Se trece la pct.6. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii străzii
Stejarului în strada Ivan Bujna.
Nefiind alte discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat
aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 12 voturi DA, 2
abținere: Faur Maria, Balint Ioan, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a
2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).
Se trece la pct.7. Diverse .
D-l Porubski Ioan susține faptul că societatea GE Invest 2003 SRL care se ocupă de
colectarea deșeurilor, atunci când emite factura la persoane juridice, calculează și procentul
de depozitare, ceea ce contravine hotărârii de consiliu, este necesar să se depună o adresă
către operator în care să i se aducă la cunoștință aceste aspecte.
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D-l Bodnărescu Vasile susține că strada Dorobanți care s-a asfaltat nu este făcută
drept, ci șoseaua merge șerpuit, nu s-a lucrat bine, este o greșeală a constructorului. De
asemenea, întreabă care este situația fostei uzine electrice, amplasată la urcarea în parcul
mare, a fost interpelat referitor la această clădire de către cetățeni, acoperișul la clădire este
ars.
D-l secretar susține că în zonă au fost efectuate măsurători, va verifica cine este
proprietarul imobilului și va prezenta situația acestui imobil la ședința viitoare a consiliului.
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 12.11.2013.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare originale.

Președinte de ședință
Lupșa Eugen

Secretar
Alexandru Gros

3

4

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

H O T Ă R Â R E A Nr.156
Din 27.11.2013
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al
orașului Nădlac pentru anul 2013
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din
data de 27.11.2013,
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.13226/2013
- referatul compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei
nr.13149/2013
- adresa Administra
nr.357/08.11.2013, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub
nr.12506/12.11.2013
- 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 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. Prezenta hotărâre modifică și completează în mod corespunzător
anexele contrare prezentei adoptate anterior.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- compartimentului achizi
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios
Administrativ– Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor
PREŞEDINTE DE
LEGALITATE
LUPȘA EUGEN

SECRETAR

ALEXANDRU GROS

ROMÂNIA
Judeţul Arad
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

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

HOTĂRÂREA NR.157
Din 27.11.2013
privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu
apă

Consiliul Local al orașului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
27.11.2013,
Având în vedere:
 Expunerea de motive a primarului orașului Nădlac nr.13236/2013
 Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul
primăriei nr.12776/2013
 Adresa nr.1478/08.11.2013 a Asocia
i de Dezvoltare Intercomunitară Apă
Canalizare Jude
modificare a Contractului de Delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu
apă și de canalizare pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii
de apă şi apă uzată din judeţul Arad"; beneficiar : Compania de Apă ( Operator
Regional), înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.12514/12.11.2013 ;
 Prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările și completările ulterioare
 prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu
modificările și completările ulterioare
 prevederile Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de
canalizare;
 Avizul favorabil al Ministerului Mediului și Pădurilor, eliberat potrivit art. 8 alin.6
din Contractul de Finan
 Hotărârile Consiliul Jude
Arad a bunurilor din [Anexa 23] postată pe site-ul .www.adiac-arad.com;
 Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură,
juridică şi de disciplină
 Avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie
mediu şi turism, administraţie publică locală
În temeiul art.45(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 – Se aprobă modificarea Contractului de Delegare a Serviciului de alimentare
cu apă și de canalizare, pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii
de apă şi apă uzată din judeţul Arad"; beneficiar : Compania de Apă ( Operator
Regional), prin Actul Adiţional nr. 3/2013, în forma prevăzută în Anexă la prezenta
hotărâre, prin modificarea anexei prevăzută la lit. C, pct. 1, art. 78, cap. VI,

JURIDIC

28.11.2013
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Dispozi
ate publică și
privată, aferente serviciilor
durata contractului, prin actualizarea listei cuprinzând inventarul bunurilor
proprietate publică sau privată, aferente Serviciului și care sunt transmise spre
folosin
urmează:
 Se adaugă în lista bunurilor concesionate de Consiliul Jude
S.C. Compania de Apă Arad S.A., bunurile transferate în domeniul public al
Consiliului Jude ean Arad prin:
 Hotărârea nr. 293/11.11.2011 a Consiliului Jude
 Hotărârea nr. 301/29.11.2011 a Consiliului Jude
 Hotărârea nr. 300/29.11.2011 a Consiliului Jude
 Hotărârea nr. 333/22.12.2011 a Consiliului Jude
 Hotărârea nr. 57/22.03.2012 a Consiliului Jude
 Hotărârea nr. 56/22.03.2012 a Consiliului Jude
 Hotărârea nr. 90/27.04.2012 a Consiliului Jude
 Hotărârea nr. 99/15.05.2012 a Consiliului Jude
 Hotărârea nr. 194/12.09.2012 a Consiliului Jude
 Hotărârea nr. 269/04.12.2012 a Consiliului Jude
Lista acestor bunuri se află în anexa la Actul Adi
Art. 2 – Toate celelalte prevederi ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului
de alimentare cu apă și de canalizare nr. 648/30.12.2009, rămân nemodificate.
Art. 3 – Orașul Nădlac confirma prin prezenta hotarare ca modificarea Contractului
de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.
648/30.12.2009 prin Actul Adi


nu afectează capacitatea operatorului regional de furnizare a apei potabile,
în acelea
indicatorilor de performan
late în prezent, în
Contractul de
Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.
648/30.12.2009, către to

si


nu va avea un impact negativ asupra tarifului de servicii apă în perioada de
referin
– beneficiu din cadrul Aplica
aferentă Contractului de Finan
Art. 4 – Se împuterniceşte Dl VASILE CICEAC, primar al oraşului Nădlac, cetăţean
român, născut la data de 25.01.1952 în localitatea Hărnice
domiciliat în localitatea Nădlac, str. V. Lucaciu, nr.91 B, posesor al C.I. seria AR, nr.
552429, eliberată de SPCLEP Nădlac la data de 31.01.2012, să semneze în numele şi
pe seama Consiliului Local Nădlac, Actul Adiţional nr. 3/2013 la Contractului de
Delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru proiectul
„Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul
Arad"; beneficiar : Compania de Apă (Operator Regional), conform Anexei la
prezenta hotărâre al cărei conţinut se regăseşte şi în ANEXA 23, postată pe site-ul
www.adiac-arad.com.
Art. 5 – Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare
Judeţul Arad, cu sediul în Arad, Str. Sabin Drăgoi, nr.2-4, jud. Arad, înscrisă la
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa Judecătoriei Arad cu nr. 19/15.04.2008,
să semneze, în numele şi pe seama membrilor asociaţi, Actul Adi
Contractul de Delegare nr. 648/30.12.2009, prin reprezentantul său legal, dl. Mircea
Rusu Vasile - Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare
Judeţul Arad.
Art. 6 – Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului
Local al orașului Nădlac vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 7 – Prezenta hotărâre se comunică la:
 primarului orașului Nădlac

JURIDIC

28.11.2013
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Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad
Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
Compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei
Institu
- Jude
Administrativ, Compartimentul Juridic și Controlul Legalită

PREŞEDINTE DE
LUPȘA EUGEN

JURIDIC

SECRETAR
ALEXANDRU GROS

28.11.2013
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ACT ADI IONAL NR. 3
din ____________2013
LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE
CU APĂ ŞI DE CANALIZARE NR. 648/3012.2009
încheiat astăzi ............. la ................
ÎNTRE

PĂRŢILE CONTRACTANTE
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Canalizare Judetul Arad” (denumită Asociaţia), cu
sediul în Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, judetul Arad, înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la
grefa Judecătoriei Arad cu nr. 19/15.04.2008 reprezentată de Mircea Rusu Vasile în calitate de Preşedinte al
Asociaţiei, CIF 24986974,
în numele şi pe seama următoarelor unităţi administrativ-teritoriale membre:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Judeţul Arad, prin Consiliul Judeţean Arad, cu sediul în Arad, Str. Corneliu Coposu, FN, jud. Arad,
prin reprezentat, dl. Mircea Rusu Vasile,
Municipiul Arad, prin Consiliul Local Municipal Arad, cu sediul în B-dul Revoluţiei, nr. 75, Arad,
prin reprezentant, dl. Falcă Gheorghe,
Oraşul Curtici, prin Consiliul Local Municipal Curtici, cu sediul în Curtici, str. Primăriei, nr. 47,
Jud. Arad, prin reprezentant, dl. A.Aniţei Nicolae,
Oraşul Ineu, prin Consiliul Local Ineu, cu sediul în Ineu, str. Republicii, nr. 5, Jud. Arad, prin
reprezentant, dl. Abrudan Călin Ilie,
Oraşul Lipova, prin Consiliul Local Lipova, cu sediul in Lipova, str. Nicolae Bălcescu, nr. 26, jud.
Arad, prin reprezentant, dl. Jighici Iosif Mircea,
Oraşul Nădlac, prin Consiliul Local Nădlac, cu sedul în Nădlac, str. 1 Decembrie, nr. 24, jud. Arad,
prin reprezentant, dl. Ciceac Vasile,
Oraşul Pâncota, prin Consiliul Local Pâncota, cu sediul în Pâncota, str. T. Vladimirescu, nr. 68,
jud. Arad, prin reprezentant, dl. Pocriser Dan Stefan,
Oraşul Pecica, prin Consiliul Local Pecica, cu sediul în Pecica, str. 2, nr. 150, jud. Arad, prin
reprezentant, dl.Antal Petru,
Oraşul Sântana, prin Consiliul Local Sântana, cu sediul în Sântana, str. Ghioceilor, nr. 42, jud.
Arad, prin reprezentant, dl. Tomuta Daniel Sorin,
Comuna Apateu, prin Consiliul Local Apateu, cu sediul în Apateu, nr. 364, jud. Arad, prin
reprezentant, dl.Bondor Aurel,
Comuna Cermei, prin Consiliul local Cermei, cu sediul în Cermei, nr. 403, jud. Arad, prin
reprezentant, dl. Vesa Ioan Daniel,
Comuna Covăsânţ, prin Consiliul Local Covăsânţ, cu sediul în Covăsânţ, nr. 319, jud. Arad, prin
reprezentant, dl. Balint Traian Gheorghe,
Comuna Dezna, prin Consiliul Local Dezna, cu sediul în Dezna, str. Avram Iancu, nr. 63, jud. Arad,
prin reprezentant, dl. Neaga Ovidiu Mircea,
Comuna Dieci, prin Consiliul Local Dieci, cu sediul în Dieci, nr.139 A, jud. Arad, prin
reprezentant, dl. Burtă Liviu Traian,
Comuna Dorobanţi, prin Consiliul Local Dorobanţi, cu sediul în Dorobanţi, nr.410, jud. Arad, prin
reprezentant, dl. Almasi Vicentiu Pavel,
Comuna Fântânele, prin Consiliul Local Fântânele, cu sediul în Fântânele ,nr.115, jud. Arad, prin
reprezentant, dl. Otlăcan Emil Nicolae,
Comuna Felnac, prin Consiliul Local Felnac, cu sediul în Felnac, nr.330, jud. Arad, prin
reprezentant, dl. Selegean Corneliu Nicolae,

18. Comuna Ghioroc, prin Consiliul Local Ghioroc, cu sediul în Ghioroc, nr.89, jud. Arad, prin
reprezentant, dl. Popi Morodan Corneliu,
19. Comuna Gurahonţ, prin Consiliul Local Gurahonţ, cu sediul în Gurahonţ, str.Avram Iancu, nr.29,
jud. Arad prin reprezentant, d-na. Mo
,
20. Comuna Iratoşu, prin Consiliul Local Iratoşu, cu sediul în Iratoşu, nr.1, jud. Arad, prin
reprezentant, dl. Papp Atila Iosif,
21. Comuna Livada, prin Consiliul Local Livada, cu sediul în Livada, nr,106, jud. Arad, prin
reprezentant, dl. Şerb Militon,
22. Comuna Macea, prin Consiliul Local Macea, cu sediul în Macea, nr.262, jud. Arad, prin
reprezentant, dl. Mercea Ioan,
23. Comuna Olari, prin Consiliul Local Olari, cu sediul în Olari, nr.315, jud. Arad, prin reprezentant,
dl. Muscă Ştefan,
24. Comuna Păuliş, prin Consiliul Local Păuliş, cu sediul în Păuliş, nr.1, jud. Arad, prin reprezentant,
dl. Nicoară Petru,
25. Comuna Pilu, prin Consiliul Local Pilu, cu sediul în Pilu, str Principală, nr.69, jud. Arad, prin
reprezentant, dl. Dan Lucian Drăgan,
26. Comuna Săvârşin, prin Consiliul Local Săvârşin, cu sediul în Săvârşin, nr.37, jud. Arad, prin
reprezentant, dl. Vodicean Ioan,
27. Comuna Seleuş, prin Consiliul Local Seleuş, cu sediul în Seleuş, nr.200, jud. Arad, prin
reprezentant, dl. Branc Cristian,
28. Comuna Şagu, prin Consiliul Local Şagu, cu sediul în Şagu, nr.219, prin reprezentant, d-na.
Brăneţ Emilia,
29. Comuna Şepreuş, prin Consiliul Local Şepreuş, cu sediul în Şepreuş, nr.298, prin reprezentant, dl.
Incicău Simion,
30. Comuna Şicula, prin Consiliul Local Şicula, cu sediul în Şicula, nr.200, reprezentat prin Rădită
Aurel Mircea, în calitate de primar,
31. Comuna Şimand, prin Consiliul Local Şimand, cu sediul în Şimand, nr.1119, prin reprezentant, dl.
Florin Liviu Dema,
32. Comuna Şiria, prin Consiliul Local Şiria, cu sediul în Şiria,str. Regiment 85, nr.184, prin
reprezentant, dl. Pintean Calin Constantin,
33. Comuna Şofronea, prin Consiliul Local Şofronea, cu sediul în Şofronea, nr.187, prin reprezentant,
dl. Babău Ioan,
34. Comuna Tîrnova, prin Consiliul Local Tîrnova, cu sediul în Tîrnova, nr.734, prin reprezentant, dl.
Farcaşiu Florin,
35. Comuna Vladimirescu, prin Consiliul Local Vladimirescu, cu sediul în Vladimirescu, str
Revoluţiei, nr.4, prin reprezentant, dl. Crişan Ioan,
36. Comuna Zăbrani, prin Consiliul Local Zăbrani, cu sediul în Zăbrani, nr.95, prin reprezentant, dl.
Codrean Dănu ,
37. Comuna Zădăreni, prin Consiliul Local Zădăreni, cu sediul în Zădăreni, nr. 28, prin reprezentant,
dl. Nicoară Gheorghe,
38. Comuna Zărand, prin Consiliul Local Zărand, cu sediul în Zărand, nr.512, prin reprezentant, dl.
Moţ Ion Florin,
39. Comuna Zimandu Nou, prin Consiliul Local Zimandu Nou, cu sediul în Zimandu Nou, nr.248,
prin reprezentant, dl. Vidran Dorel Gheorghe,
40. Comuna Șeitin, prin Consiliul Local Șeitin, cu sediul în Șeitin, str. Revolu
, nr. 47, prin
reprezentant, dl. Totorean Mircea Sabin,
41. Comuna Frumușeni, prin Consiliul Local Frumușeni., cu sediul în Frumușeni, nr. 379 prin
reprezentant, dl. Andronic Aurelian Reginald
aceste unităţi administrativ-teritoriale fiind denumite împreună în continuare „Autoritate delegantă”
Şi
Societatea Comercială Compania de Apă Arad S.A. având codul unic de înregistrare 1683483,
înmatriculată la Oficiul Registrul Comerţului Arad sub numărul J02/110/21.02.1991 cu sediul principal în
Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, judeţul Arad, reprezentată de ing. Bănăţean Gheorghe, având funcţia de
Director General,

denumită în continuare „Operator”,
care de comun acord potrivit art. 60, cap. III, Dipozi
Contractul de Delegare a Gestiunii
Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare înregistrat sub nr. 648/30.12.2009 au hotărât să
modifice contractul de delegare după cum urmează:

Art. 1. Anexa prevăzută la lit. C, pct. 1, art. 78, cap. VI, Dispozi
privind inventarul bunurilor proprietate publică și privată, aferente serviciilor și care sunt
transmise spre folosin
ctualizarea listei
cuprinzând inventarul bunurilor proprietate publică sau privată, aferente Serviciului și care sunt
transmise spre folosin
Se adaugă în lista bunurilor concesionate de Consiliul Jude
Arad S.A., bunurile transferate în domeniul public al Consiliului Jude
 Hotărârea nr. 293/11.11.2011 a Consiliului Jude
 Hotărârea nr. 301/29.11.2011 a Consiliului Jude
 Hotărârea nr. 300/29.11.2011 a Consiliului Jude
 Hotărârea nr. 333/22.12.2011 a Consiliului Jude
Arad
 Hotărârea nr. 57/22.03.2012 a Consiliului Jude
 Hotărârea nr. 56/22.03.2012 a Consiliului Jude
 Hotărârea nr. 90/27.04.2012 a Consiliului Jude
 Hotărârea nr. 99/15.05.2012 a Consiliului Jude
 Hotărârea nr. 194/12.09.2012 a Consiliului Jude
 Hotărârea nr. 269/04.12.2012 a Consiliului Jude
Lista acestor bunuri se află în anexa la prezentul Act Adi
Art. 2. Actul Adi
antă din cuprinsul Contractului de Delegare a
Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare înregistrat sub nr. 648/30.12.2009 de la
data aprobării
Contractului de Delegare să rămână nemodificate.
Prezentul act adi
contractante pe de o parte de Asocia
de altă parte, de Operator în 2(două) exemplare originale.

pe

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ APĂ
CANALIZARE JUDEŢUL ARAD

S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

prin

prin
DIRECTOR GENERAL,
Gheorghe Bănăţean

PREŞEDINTE,
Mircea Rusu Vasile

AVIZAT ASOCIAŢII:
1. Judeţul Arad,
prin dl. Mircea Rusu Vasile
semnătura _________________

2. Municipiul Arad,
prin dl. Falcă Gheorghe
semnătura _________________
3. Oraşul Curtici,
prin dl. A. Aniţei Nicolae
semnătura _________________
4. Oraşul Ineu,
prin dl. Abrudan Călin Ilie,
semnătura _________________
5. Oraşul Lipova,
prin dl. Jighici Iodif Mircea ,
semnătura _________________
6. Oraşul Nădlac,
prin dl. Ciceac Vasile,
semnătura _________________
7. Oraşul Pâncota,
prin dl. Pocriser Dan Ștefan
semnătura _________________
8. Oraşul Pecica,
prin dl. Antal Petru,
semnătura _________________
9. Oraşul Sântana,
prin dl. Tomu
,
semnătura _________________
10. Comuna Apateu,
prin dl. Bondor Aurel,
semnătura _________________
11. Comuna Cermei,
prin dl. Vesa Ioan Daniel,
semnătura _________________
12. Comuna Covăsânţ,
prin dl. Balint Traian Gheorghe,
semnătura _________________
13. Comuna Dezna,
prin dl. Neaga Ovidiu Mircea,
semnătura _________________
14. Comuna Dieci,
prin dl. Burtă Liviu Traian,
semnătura _________________
15. Comuna Dorobanţi,
prin dl. Almaşi Vicenţiu Pavel ,
semnătura _________________
16. Comuna Fântânele,

prin dl. Otlăcan Emil Nicolae,
semnătura _________________
17. Comuna Felnac,
prin dl. Selegean Corneliu Nicolae,
semnătura _________________
18. Comuna Ghioroc,
prin dl. Popi Morodan Corneliu,
semnătura _________________
19. Comuna Gurahonţ,
prin d-na. Mo
,
semnătura _________________
20. Comuna Iratoşu,
prin dl. Papp Atila Iosif,
semnătura _________________
21. Comuna Livada,
prin dl. Şerb Militon,
semnătura _________________
22. Comuna Macea,
prin dl. Mercea Ioan,
semnătura _________________
23. Comuna Olari,
prin dl. Muscă Ştefan,
semnătura _________________
24. Comuna Păuliş,
prin dl. Nicoară Petru,
semnătura _________________
25. Comuna Pilu
prin dl. Dan Lucian Drăgan,
semnătura _________________
26.Comuna Săvârşin,
prin dl. Vodicean Ioan,
semnătura _________________
27. Comuna Seleuş,
prin dl. Branc Cristian ,
semnătura _________________
28. Comuna Şagu,
prin d-na. Brăneţ Emilia,
semnătura _________________
29. Comuna Şepreuş,
prin dl. Incicău Simion,
semnătura _________________
30. Comuna Şicula,

prin dl. Radiţa Aurel Mircea,
semnătura _________________
31. Comuna Şimand,
prin dl. Dema Florin Liviu,
semnătura _________________
32. Comuna Şiria,
prin dl. Pintean Cosmin Cătălin,
semnătura _________________
33. Comuna Şofronea,
prin dl. Babău Ioan,
semnătura _________________
34. Comuna Tîrnova,
prin dl. Florin Farcașiu,
semnătura _________________
35. Comuna Vladimirescu,
prin dl. Crişan Ioan,
semnătura _________________
36. Comuna Zăbrani,
prin dl. Codrean Dănu ,
semnătura _________________
37. Comuna Zădăreni,
prin dl. Nicoara Gheorghe,
semnătura _________________
38. Comuna Zărand,
prin dl. Florin Ioan Mo ,
semnătura _________________
39. Comuna Zimandu Nou,
prin dl. Vidran Dorel Gheorghe,
semnătura _________________
40. Comuna Frumușeni,
prin dl. Andronic Aurelian Reginald,
semnătura _________________

41. Comuna Șeitin,
prin dl. Totorean Mircea Sabin,
semnătura _________________

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

privind organizarea re

HOTĂRÂREA Nr.158
din 27.11.2013
are pentru anul școlar 2014-2015 în cadrul unită
administrativ-teritoriale Nădlac

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
27.11.2013
Având în vedere:
 expunerea de motive a primarului orașului Nădlac nr.13318/2013
 adresa
Liceului
Teoretic
Jozef
Gregor
Tajovsky
Nădlac
nr.2095/20.11.2013, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub
nr.13111/21.11.2013
 prevederile art.19, art.61, art.94, alin.2, lit.d, art.95, alin.1, lit.o din
Legea nr. 1/2011 a Educa
a
, cu modificările și
completările ulterioare
 prevederile Ordinului M.E.N. nr.5454/12.11.2013 privind aprobarea
Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de școlarizare și
emiterea avizului conform în vederea organizării re
de învă
-2015 și
Anexa la ordin
 prevederile art.36, alin.2, lit.d, alin.6, lit.a, pct.19 din Legea
nr.215/2001 a administra
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 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. Organizarea re
pentru anul școlar 2014-2015 în cadrul
unită
-teritoriale Nădlac se efectuează conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei
- Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac
- Inspectoratului

JURIDIC.

2013

1

-

Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios
Administrativ, Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE
LUPȘA EUGEN

JURIDIC.

SECRETAR
ALEXANDRU GROS

2013

2

