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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

HOTĂRÂREA Nr.129
din 26.09.2013

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
26.09.2013,

Având în vedere:
- propunerile nominale pentru alegerea preşedintelui de şedinţă şi

rezultatul votului deschis al majorităţii consilierilor în funcţie
- prevederile art.9 din Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002,

pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a
consiliilor locale

- prevederile art.35, alin.1 şi art.41 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare

În temeiul art.45, alin.1 din Legea nr.215/2001- republicată, Legea
administra art.9 alin. (3) din Regulamentul-cadru de organizare şi
funcţionare a consiliilor locale aprobat prin O.G. nr. 35/2002adoptă prezenta

HOTĂRĂRE:

Art.1. Se alege preşedinte de şedinţă și se desemnează cu conducerea
lucrărilor dlac, d-l LUPȘA EUGEN din partea
MIȘCĂRII CREȘTIN-LIBERALE.

Art.2. Pre
Art.3. Prezenta hotărâre are caracter constator neputând fi contestată în

justi
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- primarul orașului Nădlac
- Institu – Jude

Administrativ, Compartimentul Controlul Legalită
Contencios

PREŞEDINTE DE CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR
LUPȘA EUGEN 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.130
Din 26.09.2013

privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac
din data de 26.09.2013

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
26.09.2013,

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 26.09.2013, din anexa la prezenta hotărâre.

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

Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi
Contencios

PREŞEDINTE DE
LUPȘA EUGEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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Anexa la
Hotărârea Consiliului local nr.130/26.09.2013

ORDINEA DE ZI

A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC DIN DATA DE
26.09.2013

1.A.Alegerea pre .
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local

din data de 26.09.2013.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al

Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 05.09.2013.
3.Proiect de hotărâre  privind aprobarea execu

anului 2013.
4.Proiect de hotărâre privind participarea Orașului Nădlac  în cadrul Festivalului concurs

al soliştilor de muzică populară slovacă, ''Cez Nadlak je...” în vederea sus
promovării culturii tradiţionale slovace.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuin ntru tineri,
destinate închirierii, în ora

6.Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.4625/08.08.2001
încheiat cu S.C. MILSOR PARC DISCO S.R.L.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii pe cale amiabilă a contractului de închiriere
nr.2017/05.02.2009 încheiat cu S.C. HEINRIG IMPEX S.R.L. FILIALA BUCUREȘTI.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a func
2014.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru implementarea
proiectului HURO/1101/178/1.1.1. cu titlul Building Csanadpalota-Nagylak cross border connecting
road din cadrul Programului de Cooperare Transforntalieră Ungaria-România 2007-2013

10.Prezentarea
11.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului

Local al orașului Nădlac pentru anul 2013.
12.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.131
Din 26.09.2013

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local
Nădlac din data de 05.09.2013

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 26.09.2013,

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 05.09.2013, conform anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.

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

Contencios Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii
Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE
LEGALITATE

LUPȘA EUGEN SECRETAR
ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA Anexa la HCL nr.131 din 26.09.2013
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

PROCESUL VERBAL
al desfăşurării şedinţei extraordinare din data de 05.09.2013 a Consiliului local Nădlac

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 05.09.2013 a
fost convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.514/02.09.2013, prin
convocator şi înmânarea invitaţiilor.

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

La şedinţă participă: d-l primar Vasile Ciceac, d-l secretar Gros Alexandru, d-l ing.
Istvanovicz Călin – consilierul primarului, d-l Aldea Ioan, inspector din cadrul
compartimentului administrarea patrimoniului local, d-l Iamriska Cristian- reprezentant NT-
TV. D-na consilier juridic Ianecsko Alina lipsește motivat fiind în concediu legal de odihnă.

D-l secretar constată că la ședință este prezentă majoritatea consilierilor aflați în
funcție, astfel declarând  şedinţa legal constituită.

Preşedintele de şedinţă, d-l Porubski Ioan Dușan, prezintă proiectul ordinei de zi al
şedinţei Consiliului Local de astăzi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a
Consiliului local din data de 05.09.2013.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 29.08.2013.

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 aprobarea execuției bugetului local, aferente trimestrului
II al anului 2013.

5.Diverse.
D-l secretar constată faptul că proiectele de hotărâre de pe pct.3 și pct 4 al ordinei de

zi nu sunt însoțite de către avizele comisiei economico-financiare, agricultură, juridică şi de
disciplină, d-l Tocila Bogdan invocând că comisia nu a avut timp necesar pentru studierea
documenetelor, astfel că, în conformitate cu prevederile regulamentului de funcționare a
Consilului Local Nădlac , acestea nu intră în dezbatere, în consecință cele două puncte vor fi
retrase de pe ordinea de zi, urmând a fi dezbătute într-o ședință de consiliu local ulterioară.

În această ordine de idei, d-l secretar face precizarea că ședința este extraordinară,
iar materialele de ședință le-au fost comunicate în ziua de marți, astfel că era timp suficient
de studiu, mai mult pentru unele neclarități, funcționarii primăriei stau la dispoziția acestora
pentru a da relații suplimentare, necesare emiterii avizului , fie el favorabil sau nefavorabil.

Deoarece nu mai sunt propuneri sau modificări referitor la ordinea de zi, preşedintele
de şedinţă supune la vot „Proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei
extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 05.09.2013”, care este aprobat cu 14
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voturi-Da 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 29.08.2013.

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
29.08.2013”, fiind aprobat cu 14 voturi DA, votul necesar pentru adoptarea proiectului de
hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 8 voturi ).

Se trece la pct.3. Diverse .
D-l primar – Ciceac Vasile, având în vedere faptul că nu a fost adoptat proiectul de

hotărâre cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, cu privire la lucrarea de
întubare a rigolelor pentru scurgerea apelor pluviale de pe strada Victoriei pe secțiunea
dintre străzile N.Bălcescu și George Coșbuc , dorește clarificarea unor detalii necesare pentru
ședința viitoare, fiind vorba, atât de suma necesar de alocat în buget , cât și de modificarea
programului de lucrări pe anul 2013, atfel :

a) din discuțiile ce au avut deja loc în cadrul ședinței din data de 26.08.2013, d-l
primar solicită un aviz de principiu cu privire la amenajarea (pe lângă intubarea rigolelor
pluviale) parcării din fața blocului D2, care a avut de suferit ca urmare a lucrărilor de
branșare cu utilități a blocului ANL ; se supune la vot , iar consilierii locali prezenți au dat
acordul de principiu pe acesată lucrare, urmând ca pe ședința viitoare să se prezinte oferta și
soluția de lucrări

b) cu privire la întubarea rigolelor pluviale , d-l primar face precizarea că lucrarea nu
presupune o alocare bugetară majoră pentru că tubulatura există, aceasta fiind achiziționată
anul trecut, se impune doar achiziționarea căminelor de vizitare care pot fi amplasate la
distanță de 2, 4 sau 6 m; solicită stabilirea de către reprezentanții consiliului a distanței la
care se vor monta căminele de vizitare. Fiind prezent la ședință și d-l ing. Istvanovicz Călin ,
licențiat în domeniu – construcții civile, acesta sugerează varianta de montare a căminelor la
distanța de 6 m, propunere supusă la vot și acceptată în unanimitate de către consilierii
prezenți la ședință.

D-na consilier Mazuch Marinela supune atenției consilierilor dacă nu ar fi oportun
intubarea rigolei și pe cealaltă parte a străzii (partea agenților economici), astfel lucrarea ar
avea o altă finalitate și aspect în acea zonă, idee agreată și aprobată în principiu de către toți
consilierii prezenți la ședință. O propunere de intubare a rigolei din fața pieței agroalimentare
a fost avansată de către consilierul Paliș Gligor, propunere nefinalizată prin supunerea la vot
a inițiativei acestuia.

c) a treia problemă pe care o ridică d-l primar constă în modalitatea de acoperire a
tuburilor în sensul alegerii variantei de pavare cu pavele de beton, variantă propusă și
susținută de d-l Ambruș Lubomir Ivan , sau a celei cu pavare cu pavele ecologice –variantă
susținută de către d-l consilier Kovacs Ștefan Andrei. Se supun la vot la cele două variante,
acceptată de majoritatea consilierilor fiind cea de-a doua – cu pavele ecologice.

În continuare d-l viceprimar Șomrak Dușan informează consilierii locali că în cursul
zilei de 05.09.2013 împreună cu d-l primar Ciceac Vasile au fost la sediul CNADR Timișoara
în vederea purtării discuțiilor cu privire la instalarea semafoarelor pe DN 7 în zona centrală a
orașului, lucrare pentru care în bugetul local, odată cu adoptarea bugetului la începutul
anului, au fost alocate sumele necesare implementării acestui obiectiv. Conducerea CNADR-
ului, din spusele d-lui viceprimar, va sprijini autoritatea locală, sens în care în cursul zilei de
06.09.2013 va avea loc în orașul nostru întâlnirea cu un specialist în domeniu din cadrul
companiei, urmând ca, consiliul local să fie informat periodic referitor la stadiul finalizării
acestei lucrări.
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Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, nefiind alte
discuții, d-l Porubski Ioan Dușan- preşedinte de şedinţă declară închise lucrările şedinţei
extraordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 05.09.2013.

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

Președinte de ședință Secretar
Porubski Ioan Dușan Alexandru Gros
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL LOCAL NĂDLAC
str.1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  Judeţul Arad
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HOTĂRÂREA Nr.132
din 26.09.2013

privind aprobarea execu bugetului local
aferente trimestrului II al anului 2013

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
26.09.2013,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.9892/2013
- referatul nr.9891/2013 al compartimentului de contabilitate-casierie din

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

republicată,  cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu

modificările şi completările ulterioare
- prevederile Legii nr.5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare

agricultură, juridică şi de disciplină
- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,

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

învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii,
tineret şi sport

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

HOTĂRĂŞTE:

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

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

Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE
LEGALITATE

LUPȘA EUGEN SECRETAR
ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

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

HOTĂRÂREA nr.133
Din 26.09.2013

privind participarea Orașului Nădlac în cadrul Festivalului concurs al soliştilor de
muzică populară slovacă, ''Cez Nadlak je...” în vederea sus conservării şi

promovării culturii tradiţionale slovace

Consiliului Local Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.09.2013,
Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului orașului Nădlac nr.10428/2013
- referatul compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei

nr.10401/2013
- adresa Uniunii Democratice a Slovacilor și Cehilor din România

nr.1144/09.09.2013, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub
nr.10141/10.09.2013

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al orașului Nădlac nr.53/08.04.2013
privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al
oraşului Nădlac pe anul 2013, prin care au fost alocate resursele financiare
în vederea conservării şi promovării culturii tradiţionale slovace

- prevederile art.36(2), lit.b, d, (4), lit.a, (6), lit.a, pct.4 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare

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

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

- avizul favorabil al comisiei pentru sănătate pentru sănătate și familie,
muncă

În temeiul art.45(2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă participarea Orașului Nădlac în cadrul Festivalului concurs al

soliştilor de muzică populară slovacă, ''Cez Nadlak je...” organizat de către Uniunea
Democratică a Slovacilor și Cehilor din România.

Art.2. Scopul participării la acest festival este  sus
tradiţionale slovace .

Art.3. Pentru activităţile menţionate la art.1, se aprobă alocarea de la bugetul
local, din Cap.6702 Cultură, recreere și religie, Titlul 670251- Transferuri între
unită - Casa de Cultură, a sumei de 5.000 lei.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică :
 primarului oraşului Nădlac
 compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei
 Uniunii Democratice a Slovacilor și Cehilor din România, cu sediul în orașul

Nădlac
 Instituţiei Prefectului - judeţul Arad, Seviciul Juridic și Contencios-

Compartiment Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

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.134
din 26.09.2013

privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate
închirierii, în oraşul Nădlac, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 26.09.2013,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.10429/2013
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr.10403/2013
- procesul-verbal nr.10393 din 19.09.2013  întocmit de către comisia

socială de analizare a dosarelor şi repartizare a locuinţelor construite prin
Agenţia Naţională pentru Locuinţe

- Prevederile Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe – republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.
152/1998, aprobate prin H.G. nr.962/2001 cu modificările si completările
ulterioare

- Procesul-Verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, înregistrat la Agenţia
Naţională pentru Locuinţe sub nr.8310/28.06.2012, iar la primăria oraşului
Nădlac sub nr.6338/27.06.2012

- Hotărârea Consiliului local Nădlac  nr.124 din 25.09.2012 privind
modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local Nădlac  nr.
113/21.08.2012

- Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr.
74473/D.G.L.P./05.10.2012, înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub
nr.10626/22.10.2012

- procesul-verbal nr.8170 din 16.07.2013 întocmit de către comisia socială de
analizare a dosarelor şi repartizare a locuinţelor construite prin Agenţia
Naţională pentru Locuinţe

- Hotărârea Consiliului local Nădlac nr.117 din 30.07.2013 privind aprobarea
listei cuprinzând solicitanţii care au acces la locuinţe pentru tineri, destinate
închirierii, în oraşul Nădlac şi a listei cuprinzând solicitanţii de locuinţe
construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, care nu au îndeplinit
criteriile de acces la locuinţă

- procesul-verbal nr.9364 din  20.08.2013 întocmit de către comisia   socială
de analizare a dosarelor şi repartizare a locuinţelor construite prin Agenţia
Naţională pentru Locuinţe

- Hotărârea Consiliului local Nădlac nr.125 din 29.08.2013 privind aprobarea
listei de prioritate pentru acordarea locuinţelor pentru tineri, destinate
închirierii, în oraşul Nădlac şi a listei cuprinzînd solicitanţii de locuinţe
construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, care nu au îndeplinit
criteriile de acces la locuinţă

- Prevederile art.36 alin. 6 lit. a pct. 17 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare

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



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

În temeiul art. 45(3) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă lista de repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate
închirierii, în oraşul Nădlac, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- Instituţiei Prefectului - judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi
Contencios

PREŞEDINTE DE
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.135
Din 26.09.2013

privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 4625/08.08.2001
încheiat cu S.C. MILSOR PARC DISCO S.R.L.

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
26.09.2013,

Având în vedere :
- Expunerea de motive a primarului orașului Nădlac nr.10446/2013
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr.10365/2013
- Cererea SC Milsor Parc Disco SRL nr.156/05.09.2013, înregistrată la

primăria oraşului Nădlac sub nr.10078/09.09.2013
- contractul de închiriere nr.4625/08.08.2001 încheiat cu S.C. MILSOR

DISCO PARC S.R.L.
- prevederile art.1241 din Codul de procedură fiscală, republicat, cu

modificările și completările ulterioare
- prevederile art.36 (2), lit. c, (5), lit. b din Legea nr. 215/2001 privind

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare

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

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

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 prelungirea contractului de închiriere nr. 4625/08.08.2001,
încheiat cu S.C. „MILSOR PARC-DISCO” S.R.L., pentru o perioadă de 10 (zece) ani,
începând cu data de 18.11.2013, până la data de 17.11.2023.

Art.2. Se aprobă modificarea cotei majorării de întârziere pentru neplata la
termen a chiriei, nivelul majorării de întârziere este de 2 % din cuantumul obliga
principale neachitate la termen, calculată pentru fiecare lună sau frac
începând cu ziua imediat următoare termenului de scaden
sumei datorate inclusiv.

Art.3. Modificările contractuale sunt eviden
la prezenta hotărâre.

Art.4. În vederea semnării actului adi
orașului Nădlac- Vasile Ciceac.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică :
- primarului oraşului Nădlac
- S.C. MILSOR DISCO PARC S.R.L.
- Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei



- Instituţiei Prefectului - judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios
Administrativ – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi
Contencios.

PREŞEDINTE DE
LUPȘA EUGEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS



ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
str.1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  Judeţul Arad

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

HOTĂRÂREA nr.136
din 26.09.2013

privind aprobarea rezilierii pe cale amiabilă a contractului de închiriere
nr.2017/05.02.2009 încheiat cu S.C. HEINRIG IMPEX S.R.L. FILIALA BUCUREȘTI

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
26.09.2013,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.10499/2013
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr.10364/2013
- Contractul de închiriere nr.2017 din 05.02.2009 încheiat cu S.C. HEINRIG

IMPEX S.R.L. FILIALA BUCUREȘTI
- Adresa nr.1124/29.08.2013 a S.C. HEINRIG IMPEX S.R.L. FILIALA

BUCUREŞTI, înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr. 9830/30.08.2013
- Prevederile art. 36 (2), lit.”c” şi (5), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind

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

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

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

În temeiul art. 45(3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă rezilierea pe cale amiabilă a contractului de închiriere nr.
2017 din 05.02.2009, încheiat între Oraşul Nădlac şi S.C. HEINRIG IMPEX S.R.L.
FILIALA BUCUREŞTI, cu sediul social în Bucureşti, Sector 5, str. Sabinelor, nr. 104 A,
înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/6143/1999, Cod de
identificare fiscală 11955941, reprezentată prin administrator Winnen Andreas Curt, în
condiţiile cap. VII „Încetarea contractului de închiriere” art. 7 lit. e din contract,
conform actului adiţional anexat la prezenta hotărâre.

Art.2. Pentru semnarea actului adiţional menţionat la art. 1 se desemnează:
- CICEAC VASILE – primar
- GROS ALEXANDRU – secretar
care pot exercita acest mandat şi distinct, independent câte unul.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
- Primarului oraşului Nădlac
- S.C. HEINRIG IMPEX S.R.L. FILIALA BUCUREŞTI
- Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- Compartimentului Impozite şi taxe din cadrul primăriei
- Instituţiei Prefectului – Judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
LUPȘA EUGEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA
_____________________________________________________________________

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  Judeţul Arad

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

HOTĂRÂREA NR.137
Din 26.09.2013

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2014

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
26.09.2013,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.10367/2013
- Prevederile art.11 alin 1 din Ordinul nr.7660/2008 privind aprobarea

Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice ;
- prevederile art.36(2), lit.a, (3), lit.b din Legea administraţiei publice locale

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare,

agricultură, juridică şi de disciplină
- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,

protecţie, mediu şi turism, administraţie publică locală.
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social – culturale, culte,

învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii,
tineret şi sport

În temeiul art.45(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pa anul 2014, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului resurse umane din cadrul primăriei
- Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici București
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Arad Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios.

PREŞEDINTE DE
LUPȘA EUGEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA
_____________________________________________________________________

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  Judeţul Arad

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

HOTĂRÂREA Nr.138
din 26.09.2013

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru implementarea proiectului
HURO/1101/178/1.1.1. cu titlul Building Csanadpalota-Nagylak cross border connecting
road din cadrul Programului de Cooperare Transforntalieră Ungaria-România 2007-2013

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
26.09.2013,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.10505/2013
- referatul compartimentului informatizare din cadrul primăriei nr.10373/2013
- Hotărârea Consiliului Local al orașului Nădlac nr.7/20.01.2012privind aprobarea

unor măsuri referitor la proiectul #Construc
transfrontalier Nădlac- Csanadpalota#

- prevederile art.36(2), lit.b, e, (4), lit.d, (7), lit.c din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare

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

- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură,
juridică şi de disciplină
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 Studiul de fezabilitate pentru implementarea proiectului
HURO/1101/178/1.1.1. cu titlul Building Csanadpalota-Nagylak cross border connecting
road din cadrul Programului de Cooperare Transforntalieră Ungaria-România 2007-2013,
conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
 primarului oraşului Nădlac,
 compartimentului informatizare din cadrul primăriei
 compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
 compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei
 compartimentului achiziţii publice din cadrul primăriei
 Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ- Compartimentul Controlul legalităţii actelor şi contencios

PREŞEDINTE DE
LUPȘA EUGEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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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.139
Din 26.09.2013

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 26.09.2013,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.10509/2013
- referatul compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei

nr.10504/2013
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr.9197/2013
- referatul Serviciului public comunitar de eviden

nr.9744/2013
- adresa Clubului Sportiv Victoria Nădlac nr.8167/2013; nr.10691/2013
- referatul Serviciului voluntar pentru situa

nr.9055/2013
- adresa Serviciului Centrului de Zi de îngrijire a copiilor din orașul

Nădlac nr.10288/2013
- adresa Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac nr.10404/2013
- 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
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.
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Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- compartimentului achizi
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi
Contencios

PREŞEDINTE DE
LEGALITATE

LUPȘA EUGEN SECRETAR
ALEXANDRU GROS
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