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HOTĂRÂREA Nr.42
din 17.04.2014

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
17.04.2014,

Având în vedere:
- propunerea nominală 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 HARAZIN ANDREI din
partea Uniunii Democratice a Slovacilor și Cehilor din România.

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 Juridic și Controlul Legalită

PREŞEDINTE DE CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR
HARAZIN ANDREI ALEXANDRU GROS
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HOTĂRÂREA Nr.43
Din 17.04.2014

privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac
din data de 17.04.2014

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
17.04.2014,

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 17.04.2014, 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
HARAZIN ANDREI SECRETAR

ALEXANDRU GROS



JURIDIC 2014 1

Anexa la
Hotărârea Consiliului local nr.43/17.04.2014

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

17.04.2014

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

Consiliului local din data de 17.04.2014
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ordinare a

Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 26.03.2014.
3.Proiect de hotărâre privind stabilirea componen

evaluare a solicitărilor de finan
al Ora

4.Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri ca făcând parte din domeniul
public al ora
regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

5.Proiect de hotărâre privind înfiin
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării S.C. AMROMCO ENERGY S.R.L.,

înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.1044/31.01.2014.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea de dare în administrare a unor bunuri,

proprietatea privată a orașului Nădlac, către S.C. APOTERM NĂDLAC S.A.
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic privind obicetivul –

Amenajare parc central- orașul Nădlac.
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic privind

obiectivul“Reabilitare ștrand- orașul Nădlac”.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al

Clubului Sportiv Victoria Nădlac pentru anul 2014
11.Diverse.

PREŞEDINTE DE
HARAZIN ANDREI SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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HOTĂRÂREA Nr.44
Din 17.04.2014

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac
din data de 26.03.2014

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 17.04.2014,

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 26.03.2014, 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

HARAZIN ANDREI SECRETAR
ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA Anexa la HCL nr.44/17.04.2014
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

PROCESUL VERBAL
al desfăşurării şedinţei ordinare din data de 26.03.2014 a Consiliului local Nădlac

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 26.03.2014 a fost
convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.227/19.03.2014, prin convocator
şi înmânarea invitaţiilor.

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

La ședință mai participă: 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
Kresan Andrei- referent Casa de Cultură, d-l Alexandru Simionescu și d-na Gabriela
Băgăianu- reprezentanți S.C. AMROMCO ENERGY S.R.L., d-l Moruzi Mihai, d-na Kmety
Veronica, d-l Șproch Sorin – reprezentanți S.C. APOTERM NĂDLAC S.A., d-l Roszkoș Ioan-
șef SVSU Nădlac, d-l Știrb Adrian și d-na Camelia Florescu- reprezentanți S.C. GARDEN
CONSTRUCT S.R.L., d-l Istvanovicz Călin- consilierul primarului, d-l Negruț Ovidiu- arhitect,
d-l Iamriska Cristian- reprezentant NT-TV. D-l primar Vasile Ciceac lipsește motivat fiind
plecat în interes de serviciu la București.

D-l secretar constată că la ședință sunt prezenți toți consilierii aflați în funcție, astfel
declarând  şedinţa legal constituită.

Preşedintele de şedinţă, d-l Paladie Răzvan, 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 26.03.2014.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 27.02.2014.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.
APOTERM NĂDLAC S.A. pentru anul 2014.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune pentru implementarea
strategiei județene a serviciilor sociale la nivel local pentru anul 2014.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local Nădlac
nr.11/30.01.2014.

6.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului oraşului Nădlac
în A.G.A. la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a
Deşeurilor judeţul Arad.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de investiții pe anul 2014 pe
domeniul public al Orașului Nădlac concesionat Companiei de Apă Arad S.A., care se
realizează din fonduri IID ( Fond de Întreținere Înlocuire și Dezvoltare ).

8.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții.
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9.Prezentarea raportului referitor la asistenții personali, nr.3013/18.03.2014.
10.Prezentarea raportului privind activitatea Poliției Locale Nădlac în perioada

01.01.2013-31.12.2013.
11.Prezentarea procesului verbal referitor la inventarierea bunurilor oraşului Nădlac pe

anul 2013, nr.14449/30.12.2013.
12.Prezentarea raportului primarului oraşului Nădlac asupra stării economice, sociale

şi de mediu a Oraşului Nădlac în anul 2013, nr.2450/04.03.2014.
13.Diverse.
D-l viceprimar propune, deoarece d-l primar care este inițiatorul proiectelor de

hotărâre lipsește, fiind plecat la București pentru depunerea proiectului referitor la
reabilitarea străzilor din orașul Nădlac, și l-a delegat referitor la acest aspect, introducerea
următoarelor puncte, înainte de Diverse:

- Proiect de hotărâre privind reprezentarea intereselor Consiliului Local al Orașului
Nădlac în Dosar nr.5244/108/2013 de către Cabinet Avocat Vodă Petru Rareș

- Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Nădlac
nr.14/30.01.2014.

Deoarece nu 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 26.03.2014”, care este aprobat cu 14 voturi
DA, 1 abținere: Bodnărescu Vasile. 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 27.02.2014.

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
27.02.2014”, fiind aprobat cu 14 voturi DA, 1 abținere: Bodnărescu Vasile, votul necesar
pentru adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 8 voturi ).

Se trece la pct.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli al S.C. APOTERM NĂDLAC S.A. pentru anul 2014.

D-l Șproch Sorin face următoarele precizări:
- având în vedere aducțiunea de gaz, se estimează faptul că vor exista tot mai multe

debranșări de la sistem, problema nu este doar în ce privește persoanele, dar și agenții
economici, acest aspect va duce inevitabil la creșterea prețului Gcal, de menționat este
faptul că prețul Gcal nu a fost majorat din anul 2012.

- trebuie să fim conștienți de faptul că în situația în care se va proceda la branșarea la
gaz de către cea mai mare parte a populației, există probabilitatea să devenim captivii unui
singur sistem, mai ales având în vedere faptul că peste câțiva ani prețul gazului va crește

- cea mai ieftină energie este cea geotermală, există posibilitatea accesării de fonduri
norvegiene, astfel că prețul Gcal ar scădea la un procent de 50 % față de cel actual, la un
apartament de 2 camere la un consum de 1 Gcal, prețul ar fi de aproximativ 130 lei/lună.

D-l Paladie Răzvan precizează că de exemplu în localitatea Beliu, prețul Gcal este cel
mai scăzut.

D-l Șproch Sorin susține că în țară există 6 localități care au sisteme de apă
geotermală, din anul 2008 au crescut și salariile, prețul apei geotermale, după ce s-a trecut
la sistemul prevăzut cu repartitoare, s-a mărit consumul de Gcal, și a scăzut confortul din
condominii, deoarece oamenii își închideau caloriferele, astfel prețul Gcal a crescut, în
situația în care se dă drumul la maxim la calorifere, confortul ar crește, iar prețul ar scădea.

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, 1
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abținere: Bodnărescu Vasile, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul
majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ).

D-l Moruzi Mihai face precizarea că este bine să avem grijiă de sistemul de apă pe
care îl avem și este necesar să se ia în calcul și faptul că prețul gazelor va crește din ce în ce
mai mult.

Se trece la pct.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune pentru
implementarea strategiei județene a serviciilor sociale la nivel local pentru anul 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, 1 abținere:
Bodnărescu Vasile, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității
consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ).

Se trece la pct.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului
Local Nădlac nr.11/30.01.2014.

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, 1 abținere:
Bodnărescu Vasile, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din
numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).

Se trece la pct.6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului
oraşului Nădlac în A.G.A. la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de
Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad.

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, 1 abținere:
Bodnărescu Vasile, 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 aprobarea Planului de investiții pe anul
2014 pe domeniul public al Orașului Nădlac concesionat Companiei de Apă Arad S.A., care se
realizează din fonduri IID ( Fond de Întreținere Înlocuire și Dezvoltare ).

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, 1 abținere:
Bodnărescu Vasile, 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 modificarea organigramei și a statului de
funcții.

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, 1 abținere:
Bodnărescu Vasile, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității
consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ).

În ce privește punctele nr.9-12 nu se solicită prezentarea rapoartelor în cadrul
ședinței, deoarece acestea au fost supuse analizei și dezbaterii în cadrul ședinței comisiilor
de specialitate, astfel că se trece la pct.13. - Proiect de hotărâre privind reprezentarea
intereselor Consiliului Local al Orașului Nădlac în Dosar nr.5244/108/2013 de către Cabinet
Avocat Vodă Petru Rareș.

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, 1 abținere:
Bodnărescu Vasile, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din
numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).

Se trece la pct.14. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local
Nădlac nr.14/30.01.2014.

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, 1 abținere:
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Bodnărescu Vasile, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității
consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ).

Se trece la pct.15. Diverse.
D-l Știrb Adrian, reprezentant S.C. GARDEN CONSTRUCT S.R.L., prezintă propunerea

de amenajare a parcului central pentru anul 2014:
- planul aprobat în anul 2013 a suferit anumite modificări, foișorul a fost majorat, va avea
forma unui octogon, dimeniune 6 x 8 metri, iazul a fost modificat, fiind schimbată poziția
acestuia către liceu, fiind zonă mai deschisă și favorabilă plantelor, astfel că va arăta mai
bine în această poziție
- arborii mari fiind de o reală valoare genetică, se propune să nu fie sacrificați
- fântâna arteziană va fi de o dimensiune mai mică, cu o formă rotundă, de înălțime de 80
cm, pentru siguranța copiilor, deoarece la înălțimea de 30 cm cât s-a propus inițial, exista
riscul de înec pentru copii care s-ar afla în parc la joacă
- pentru vârstnici se propune amenajarea unei alte zone
- în fața Bisericii catolice s-a amenajat un punct pentru întrunire enoriași
- numărul corpurilor de iluminat este același, cu spoturi înalte, pentru un ambiant plăcut,
fiind propus și același număr de bănci, nefiind alte modificări față de proiectul propus pentru
anul 2013

D-l viceprimar întreabă care ar fi perioada optimă de începere a lucărilor.
D-l Știrb Adrian susține că primăvara ar fi cel mai bine și cât de curând, pentru

plantarea plantelor și a gazonului, numai să existe disponibilitatea.
D-l Bodnărescu Vasile întreabă despre ce disponibilitate este vorba.
D-l Știrb Adrian susține că în situația în care consiliul este de acord cu proiectul

propus și există o comandă fermă, lucrările pot începe în maxim o săptămână, doar să
existe cadru legal, un contract și comandă.

Nefiind alte discuții, președintele de ședință mulțumește invitaților, dând cuvântul
reprezentanților S.C. AMROMCO ENERGY S.R.L.

D-l Alexandru Simionescu susține că societatea a depus o cerere pentru amplasarea
sondei A2, sonda A1 a fost forată, însă având în vedere faptul că cantitatea de gaze care
este produsă nu este cea așteptată, la A3 coloana este defectă, se obține o producție de gaz
condensat, hidrocarburi lichide și gazoase, se dorește reactivarea sondei, sigur dacă se dă
acceptul de către proprietar.

D-l Lupșa Eugen susține că intenția de amplasare a acestei sonde este la o distanță
de 50 m față de cea existentă, nu vede necesitatea.

D-l Alexandru Simionescu susține că la sonda 3 este defectă coloana, nu se atinge
performanța dorită, ținta fiind la 3000 metri, astfel că nefiind atinse cotele preconizate, este
necesar să fie forată o nouă sondă.

D-na Gabriela Băgăianu susține că noua sondă este preconizată a fi amplasată a fi mai
departe de case, sonda 3 este defectă, există infiltrații de apă, apa este injectată înapoi. D-l
Alexandru Simionescu garantează că acea apă este potabilă, fiind extrasă la 46 grade, se
poate gusta, injecția este necesară să fie aprobată de ANRM și Apele Române, la o anumită
adâncime.

D-l Balint Ioan este de părere că probabil apa are ceva probleme.
D-l Alexandru Simionescu susține că este caldă și sărată.
D-l Balint Ioan susține că în Ungaria la 2 km distanță față de localitate, armata zilnic

aduce apă potabilă localnicilor, deoarece s-a constatat că apa de acolo nu este potabilă, la fel
și la Csanadpalota, unde de asemenea s-au efectuat extracții.

D-l Alexandru Simionescu susține că nu are informații referitor la ceea ce a fost în
Ungaria, injectarea apei se face la o anumită adâncime, referitor la faptul că în acest stat
sunt probleme cu apa, nu trebuie să ne facem probleme, deoarece apa se scurge de la noi la
ei, și nu de la ei la noi.
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D-l Somrak Dusan susține să nu se facă confuzie referitor la apă, aceasta provine de la
o adâncime de 2860 m, de unde provin și gazele, este vorba de alt strat inferior, nu are nici o
legătură cu apa pe care o folosește populația.

D-l Alexandru Simionescu susține că este obligatoriu să fie izolate straturile freatice,
toate stratele sunt izolate corect, se fac buletine de analiză cu precizie înaltă, proiectul de
sondă termală e din zonele de exploatare a hidrocarburilor.

D-l Lupșa Eugen întreabă care ar fi costul unui foraj de apă geotermală.
D-l Alexandru Simionescu susține că costul ar fi de aproximativ 2,5-3 milioane de

dolari, această apă pentru ca să poată fi utilizată, trebuie injectați anumiți reactivi, este
necesar să fie dedurizată și desalinizată, apa este foarte bună la reumatism.

D-l Balint Ioan susține că, conform contractului de concesiune semnat cu orașul
Nădlac, societatea s-a obligat să întrețină porțiunea de drum pe lângă coloana de gaz, însă
societatea nu s-a ținut de cuvânt, drumul trebuia readus la starea inițială, deoarece drumul
era necesar să fie practicabil pentru agricultură, zilnic circulă pe acel drum jeepul societății,
deoarece nu se putea circula pe drum, agricultorii din banii lor au procedat la reparația
drumului.

D-na Gabriela Băgăianu susține că la societate nu a fost înregistrată nici o reclamație
în acest sens, nimeni nu a solicitat reparația drumului, o singură dată a fost o solicitare din
partea d-lui primar, care s-a rezolvat imediat, trimițându-se un număr mare de bascule
pentru umplerea gropilor, era necesar să se facă comandă în acest sens și se rezolva, la
societate nu s-a cunoscut faptul că acest drum nu este practicabil.

D-l Balint Ioan susține că drumul trebuia menținut practicabil, primăvara trecută a fost
acolo un buldoexcavator de la societate care a făcut vreo 300 metri timp de 3 ore, după care
a plecat, de atunci drumul a fost deja reparat de 3 ori de către agricultori și este unul dintre
drumurile principale, fiind foarte circulat.

D-l Alexandru Simionescu susține că nu este specialist în drumuri, era necesar doar să
existe o solicitare în acest sens din partea primăriei și problema era rezolvată, dar nu s-a
primit nici o sesizare în acest sens.

D-l Bodnărescu Vasile susține că având în vedere sonda care este situată la capătul
străzii Ioan Slavici, care are legătură cu str. Mihai Viteazu, ar fi necesar reparația porțiunii de
drum, deoarece s-a intrat cu utilaje grele și e plin de gropi.

D-l Alexandru Simionescu susține să se depună în scris solicitare în acest sens din
partea primăriei și se va rezolva.

D-na Mazuch Marinela susține că s-a produs o neînțelegere, primăria aștepta să se
refacă drumul, iar societatea, deoarece nu a fost depusă sesizare în acest sens, nu a avut
cunoștință de necesitatea reparării acestuia.

D-l Porubski Ioan este de părere, având în vedere terenul care este solicitat pentru
noua sondă, s-ar putea ca activitatea economică din zonă să fie compromisă pentru alți
investitori.

D-l Alexandru Simionescu susține că este permis să fie construit în imediata apropiere
a sondei, la o distanță de 50 de aceasta, doar să nu se umble cu foc, de exemplu într-o altă
localitate din țară, sonda se află amplasată în imediata apropriere a casei de cultură.

D-l Paladie Răzvan ridică problema mult discutatelor gaze de șist, locuitorii sunt
suspicioși în ce privește tehnologia folosită, să nu fie vorba despre fracturare hidraulică.

D-l Alexandru Simionescu susține că se va depune o copie după licența de explorare,
pentru a se cunoaște ce fel de tip de zăcământ se exploatează, gazele de șist se obțin din
cărbune, este vorba despre o rocă metamorfică sedimentară, care sub presiune devine
compactă, aceasta se exploatează în zone montane, stânca lamelată este împinsă de jos în
sus, prin foițe se așează nisip, iar acolo se cantonează gazele, în mină se folosește o altfel de
tehnologie, fiind introdus nisipul, deci în nici un caz nu este vorba despre gaze de șist.
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Pe email a fost trimis raportul referitor la activitatea desfășurată de către Casa de
Cultură în anul 2013, precum și programul de activități propus pentru anul 2014.

D-l Lupșa Eugen este de părere că există un număr mic de activități care sunt
organizate de către Casa de cultură, pe lângă festivalurile care se organizează anual, ar fi
necesar să se mai aducă și spectacole, piese de teatru.

D-l Kresan Andrei susține că se va aduce în acest an trupă de la Teatru de Stat Arad,
pentru copii, cât și pentru adulți, aceasta pentru un cost modic de 3-5 lei/persoană, de
exemplu un spectacol organizat de către Filarmonica Arad costă între 2500-3000 lei.

D-l Somrak Dusan susține că în anul 2013 către Casa de cultură nu s-a repartizat vreo
sumă pentru organizare de spectacole, pentru anul 2014 s-a alocat suma de 10.000 lei în
acest sens, astfel că se pot organiza spectacole în acest an.

D-l Kresan Andrei susține că s-a discutat și la Arad, la Timișoara, o negociere a
turneelor, însă formații de top cum este Holograf, sau solistul Horia Brenciu, au organizat
spectacole la Galleria, Atrium, deoarece magazinele își permit ca odată la câteva luni să
aducă artiști cu intrare gratuită, astfel că la spectacolele la care se plătește intrare nu merge
nimeni.

D-l Somrak Dusan susține că s-a discutat și cu școala, se intenționează aducerea
teatrului de păpuși, la care să participe și școala.

D-l Paladie Răzvan este de părere că ar fi necesar ca să se caute oferte oferte de preț
din timp pentru spectacolul care va fi organizat cu ocazia Zilelor orașului.

D-l Kresan Andrei susține că încă nu s-au căutat oferte în acest sens, este foarte greu
de găsit formații pentru luna august, marea majoritate a contractelor se încheie încă din luna
mai.

D-l Lupșa Eugen susține că ar fi ideal să se ia legătura cu consiliul județean Arad,
Timiș, pentru a vedea ce fel de formații vin la ei, deoarece tot în aceeași perioadă se
desfășoară Zilele Aradului și organizarea spectacolului ne-ar costa mai ieftin, aceste
propuneri și discuții este necesar să fie purtate din timp, pentru ședința viitoare care se va
desfășura în luna aprilie să fie pregătite propuneri în acest sens.

Nefiind alte discuții la acest punct, se trece la analiza raportului și a informării depuse
de către SVSU Nădlac.

D-l Lupșa Eugen întreabă care este situația ambulanței Smurd.
D-l Roszkoș Ioan susține că ambulanța se află la service, fiind necesar să se ia decizia

cu privire la varianta de reparații aleasă, dacă se cumpără sau nu un motor nou.
D-l Bodnărescu Vasile pune întrebarea dacă se pot prezenta devizele de lucrări pentru

anul 2013 referitor la reparațiile la ambulanța Smurd, pentru a se efectua o evaluare, sunt
anumite neclarități, având în vedere starea vehiculului. Este necesar să fie purtate discuții
referitor la reparațiile efectuate, dacă se impune schimbarea de motor, este necesar ca
aceste documente să fie puse la dispoziție.

D-l Roszkoș Ioan susține că această defecțiune nu a apărut la devizele anterioare.
D-l Bodnărescu Vasile întreabă dacă se schimbă și distribuția sau nu.
D-l Roszkoș Ioan susține că la suma de 200.000 lei s-a discutat și referitor la aceasta,

la motor nemaifiind și altceva.
D-l Bodnărescu Vasile pune întrebarea dacă pinioanele la distribuție nu se rectifică, ar

fi necesar să fie pregătit un raport către consiliu, pentru ca decizia referitor la acest
autovehicol să se ia în cunoștință de cauză.

D-l Porubski Ioan susține că până ce se depune raportul, până ce acesta va fi analizat
mai trece o lună, iar mașina se află tot la service, au fost cheltuite deja sume foarte mari
pentru reparații, nimeni nu garantează că în cazul în care se alocă suma de 23.000 lei pentru
aceste reparații, această mașină nu se va defecta din nou.

D-l secretar susține că decizia este necesar a fi luată de către ordonatorul principal de
credite, vineri sau cel târziu luni este necesar să se ia o decizie.
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D-na Mazuch Marinela este de părere că ar fi necesar mandatarea d-lui primar pentru
achiziționarea unui motor nou, să fie acordat un aviz de principiu, deoarece fiecare zi
reprezintă o pierdere pentru buget, salariile angajaților Smurd se plătesc, acest serviciu este
nefuncțional, iar în caz de intervenții, până ce ajunge mașinaSmurd de la Arad se pierd vieți
omenenști, deoarece se intervine în timp mai lung decât dacă mașina smurd ar fi în
localitate.

D-l Porubski Ioan susține că locuitorii sunt nemulțumiți.
D-l Bodnărescu Vasile susține că a solicitat și la ședința anterioară un raport cu privire

la situația autovehiculului, trebuie făcută o analiză, alt motor sau văzute variantele care
există, poate că este necesar să fie schimbată numai distribuția, din deviz nu rezultă ce este
stricat.

D-na Mazuch Marinela este de părere că raportul tehnic ar trebui să fie efectuat de
către societatea care execută reparațiile, dacă se mai așteaptă până se face raportul se
prelungește prea mult timp, este necesar să se ia o decizie.

D-l Paliș Gligor este de părere că nu este necesar să se mai tărăgâneze, să se
cumpere dacă este necesar un motor nou cu orice risc, locuitorii s-au obișnuit deja cu
Serviciul Smurd, aceștia sunt nemuțumiți, există deja cazuri că nu s-a reușit intervenția la
timpul optim, deoarece a fost nevoie să vină mașina smurd de la Arad, și a fost caz de
deces, să se acorde avizul de principiu, ca problema să fie odată rezolvată.

D-l secretar susține că sigur reprezintă un risc și faptul că se poate ajunge ca mașina
să fie reparată prin achiziționarea unui motor nou și aceasta să se defecteze din nou.

D-l Somrak Dusan este de părere că motorul vechi ar trebui păstrat, că probabil există
posibilitatea recondiționării acestuia.

D-l Roszkoș Ioan susține că prețul care s-a oferit de către societate referitor la motor
nou, presupune predarea la schimb a motorului vechi, fiind astfel oferită o reducere.

D-l Bodnărescu Vasile susține că chiar dacă acest motor nu se dă la schimb, acesta nu
va mai corespunde în timp, deoarece în fiecare an firma producătoare îmbunătățește piesele.

Nefiind alte discuții referitor la acest punct, președintele de ședință supune al vot
propunerea de achiziționare a unui motor nou pentru mașina Smurd, fiind pronunțate 13
voturi DA, 2 abținere: Tocila Bogdan, Bodnărescu Vasile.

D-l Porubski Ioan întreabă dacă s-au plătit indemnizațiile personalului voluntar
restante, se pare că dacă aceste persoane și-au depus demisii în bloc, s-a plătit până la
urmă.

D-l secretar susține că în cursul zilei de astăzi a fost la Pecica să vadă care este
modalitatea de achitare a indemnizațiilor personalului voluntar, nu este nici o diferență între
felul cum procedăm noi, până luni se va proceda la deblocarea problemei plății
indemnizațiilor personalului voluntar.

D-l Porubski Ioan susține că personalul voluntar ar trebui să fie plătit nu doar pentru
intervenții, ci și pentru partea de pregătire, pentru că și această parte este destul de
importantă, fiind necesar ca personalul să fie motivat.

D-l Roszkoș Ioan susține că și partea de pregătire este importantă, ca și prevenirea,
este o obligație a serviciului, fiind necesar să fie motivate toate activitățile.

D-l Somrak Dusan susține că se poate să existe situații în care cei de la prevenire,
pregătire să nu participe și la intervenții.

D-l Roszkoș Ioan susține că la pregătire participă toți, intervențiile se fac pe grupe de
specialitate, fiecare are anumite răspunderi și atribuții, dacă una dintre grupe nu răspunde,
se cheamă alții, există o structură de alarmare, care sună la personal până ce nu există
personal suficient să se facă față intervenției.

D-l Somrak Dusan susține că ar fi bine să nu existe situații în care unele persoane să
participe doar la partea de pregătire, nu și la intervenții, să nu fie vorba efectiv de un refuz
intenționat.
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D-l Roszkoș Ioan este de părere că personalul care face parte din acest serviciu este
conștiincios și ar fi bine să avem grijă de el, personalul este unul calificat, există situații când
este vorba de atac de panică, intoxicații cu monoxid de carbon, iar personalul este pregătit
pentru toate situațiile. Aduce aminte consilierilor de ședința care se va desfășura referitor la
SVSU, consilierii care doresc să participe, aceasta se va desfășura la orele 19,00, este de
părere că contractul de voluntariat este necesar să fie modificat, în sensul prevederii în
cuprinsul acestuia a precizării faptului că  plata indemnizațiilor se efectuează lunar, deoarece
sumele fiind destul de mici, fiind vorba de multe documente doveditoare care trebuiau
făcute, plata se făcea odată la 2-3 luni, acum s-a adunat în total o sumă de 14.000 lei.

D-l secretar prezintă consilierilor pe d-l Negruț Ovidiu, care efectuează în baza unui
contract de prestări servicii, servicii de urbanism, urmează să participe la concursul organizat
de către primărie referitor la funcția de architect-șef, care va avea loc în data de 04.04, fiind
singurul care s-a înscris la acest concurs.

D-l Negruț Ovidiu muțumește consiliului pentru încrederea acordată.
D-l Istvanovicz Călin prezintă consilierilor propunerea de reabilitare a ștrandului

orașului, respectiv  bazinul mic, bazinul mare, dușuri, fiind vorba de un necesar de 803.136
Ron, pentru copii, adulți, casa pompelor, grup sanitar, alei pietonale 50 %, instalații electrice
subterane 30 %, mobilier urban, 8 bănci, 10 coșuri de gunoi, 20 șezlonguri, investiții care
presupun doar strictul necesar, în anul 2013 s-a realizat 50 % din gard și vestiare.

D-na Mazuch Marinela este de părere că având în vedere suma care este alocată
pentru ștrand în cuantum de 200.000 lei, precum și având în vedere suma de 400.000 lei
alocată pentru centru administrativ, deoarece s-a prelungit termenul de depunere a
documentațiilor pentru construire campus școlar, iar în termen de 3 luni se va obține un
răspuns, 200.000 lei se poate lua de la piață, să fie efectuată astfel cel puțin o investiție, iar
cu suma de 800.000 lei s-ar putea deschide ștrandul, celelalte investiții urmând a se efectua
anii viitori. De asemenea, susține având în vedere necesitatea supunerii spre aprobare a
proiectului referitor la reabilitarea parcului central, a ștrandului orașului, de asemenea având
în vedere și faptul că școala scrie un proiect Erasmus Plus, prin care consiliul local este
eligibil să depună proiect pentru accesare fonduri europene, 75 % din fonduri fiind acordate
de Bruxelles, fiind necesar un avans de 80 %, la ultima plată neacoperită de 20 % va fi
necesar și sprijinul consiliului, pe urmă sigur banii se vor da înapoi, va fi necesar pentru
aceste puncte convocarea consiliului.

D-l Paliș Gligor susține că în ce privește ștrandul, respectiv deschiderea acestuia în
anul 2013, mulți consilieri au considerat ca o activitate inutilă și nu au fost de acord, este
bine că s-a revenit asupra deciziei și este bine ca acest proiect să fie definitivat.

D-l Bodnărescu Vasile susține că și anul trecut nu a votat pentru acest proiect,
motivele fiind bine justificate, consideră acest proiect o gaură neagră, unde doar vor merge
bani.

D-na Faur Maria este de părere că reprezentanții consiliului care fac parte din consiliul
de administrație al școlii, ar trebui să sesizeze în atenția conducerii, despre faptul că foarte
mulți părinți reclamă de igiena care lasă de dorit în clase, sala de sport, prize defecte, este
praf, ușile nu stau bine, vestiarele lasă de dorit, mai ales acum când se țin ore atât
dimineața, cât și după amiază, probabil că nu este timp, sau e lipsă de personal, însă este
necesar să fie luate măsuri de igienizare.

D-l Bodnărescu Vasile, în calitate de reprezentant în consiliul de administrație din
partea agenților economici, susține că aceste aspecte au fost discutate în consiliul de
administrație al școlii, este destul de greu, deoarece orele se țin și dimineața și după amiază,
sala de sport este folosită toată ziua, personalul este puțin, administrator este o singură
persoană.

D-na Faur Maria este de părere că s-ar putea face curățenie mai amănunțită măcar la
sfârșit de săptămână.
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D-na Mazuch Marinela susține că și la școală, copii ar putea desfășura activități de
iginiezare, mai ales că săptămâna viitoare a se va desfășura programul școala altfel.

D-l Paliș Gligor susține că d-l consilier Porubski Ioan a depus o adresă referitor la sala
de sport, aceste aspecte se vor prezenta la ședința viitoare, deoarece d-na contabilă a
trebuie să pregătească materiale pentru un control și nu s-a reușit pregătirea materialului.

D-l Istvanovicz Călin susține că proiectul cu propunerea de reabilitare a parcului se va
transmite consilierilor pe email.

Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, nefiind alte
discuții, d-l Paladie Răzvan- preşedinte de şedinţă declară închise lucrările şedinţei ordinare a
Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 26.03.2014.

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

Președinte de ședință Secretar
Paladie Răzvan Florin Alexandru Gros
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HOTĂRÂREA Nr.45
Din 17.04.2014

privind declararea unor bunuri ca făcând parte din domeniul public al oraşului
Nădlac, precum şi transmiterea acestora în folosinţă operatorului regional

S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
17.04.2014,

Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.3916/2014
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr.3634/2014
- adresa S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. nr.5697/24.03.2014, înregistrată

la primăria oraşului Nădlac sub nr. 3513/31.03.2014
- adresa S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. nr.6144/27.03.2014, înregistrată

la primăria orașului Nădlac sub nr.3446/28.03.2014
- Contractul de delegare prin concesiune ( Samtid ) nr. 648/30.12.2009
- Prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic

al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile art.36(2), lit. c, (5) 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

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

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se declară ca bunuri de interes public local, bunuri care fac parte din domeniul
public al oraşului Nădlac, reprezentând: „Închidere inele reţea apă în localitatea Nădlac:
str. M. Viteazu-G. Enescu+str. I. Slavici - M. Viteazu” , „Închidere inel reţea apă zona
industrială din localitatea Nădlac”, „Reabilitare branşamente oţel Nădlac”, „Reabilitare
reţea apă str. G. Enescu din localitatea Nădlac”, „Reabilitare împrejmuire la Staţia de
Epurare Nădlac”, branşamente de apă, executate pe raza localităţii Nădlac, în anul 2013 şi
50 contoare apă rece, conform anexelor nr. 1- 8 care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.2. Se aprobă transmiterea în folosinţă a bunurilor menţionate în anexele nr. 1- 8
către S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. pe toată perioada valabilităţii Contractului de
delegare prin concesiune ( Samtid ) nr. 648/30.12.2009.

Art.3. Se aprobă completarea şi modificarea inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al oraşului Nădlac, Secţiunea I - „Bunuri imobile” anexa nr. 2 la
Hotărârea Consiliului Local al oraşului Nădlac nr. 53 din 31.03.2009, astfel:



- Secţiunea I :Bunuri imobile
Nr.
crt. Codul

de
clasifica
re

Denumirea
bunului

Elemente de
identificare

Anul
dobândirii,
sau, după

caz, dării în
folosinţă

Valoarea
de inventar

lei

Situaţia juridică
actuală

0 1 2 3 4 5 6
11 1.8.6.

Conducte de
aducţiune şi

distribuţie până la
limita proprietăţii
consumatorilor

- contoare apă
- branşamente apă

47.000 m 1977-2012 3.124.487,37

83.203,82
1.641.624,21

HCL 113/28.08.2001
HCL   75/28.04.2009
HCL 172/27.12.2010
HCL 133/31.05.2011
HCL    32/20.03.2012
HCL    62 /03.05.2012
HCL    66 /30.04.2013
HCL 45/17.04.2014

15 1.8.8. Staţia de epurare a
apelor uzate

1 staţie
6 bazine

1977 233.791,51 HCL 113/28.08.2001
HCL   62/03.05.2012
HCL   45/17.04.2014

Art.4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac și
se comunică către:

- Consiliul Judeţean Arad
- S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.
- Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ– Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE SEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
HARAZIN ANDREI SECRETAR

ALEXANDRU GROS



ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC
315500 – oraş Nădlac, str.1 Decembrie nr.24, tel 0257/474345, fax 0257/473300

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

HOTĂRÂREA nr.46
Din 17.04.2014

privind înfiin

Consiliul Local al orașului Nădlac, întrunit în ședin
17.04.2014,

Având în vedere:
-expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.3910/2014
-referatul d-lui Farkaş Ştefan, referent din cadrul biroului administrativ
secretariat din cadrul primăriei oraşului Nădlac nr.3625/2014
-prevederile Hotărârii Guvernului nr.1221/2011 privind aprobarea Strategiei
Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii
romilor pentru perioada 2012-2020
-Prevederile art.36 (2), lit. ,,e”, lit. ,,c”  din Legea administraţiei publice
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
-Avizul favorabil al comisiei pentru activită nomico-financiare,
agricultură, juridică și de disciplină
-Avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,
protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală
- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social- culturale, culte,
învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii,
tineret şi sport

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

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă înfiinţarea Grupului de Lucru Local, în baza prevederilor
Hotărârii Guvernului nr.1221/2011, care va avea următoarea componen

a) expert local
- Farkaș Ștefan- referent birou administrativ-secretariat din cadrul
primăriei orașului Nădlac
b) reprezentan
- David Daniela Liliana- director adjunct la Liceul Teoretic Jozef Gregor
Tajovsky Nădlac
- Brăi - agent de proximitate la Poli
c) membru al Consiliului Local Nădlac
- Mazuch Marinela Lumini - consilier local în cadrul Consiliului
local al orașului Nădlac
d) membru al organiza
- Iolan Luncan- Asocia
e) delegat al comunită
- Muzsicaș Irina- mediator sanitar din cadrul Serviciului public de
asisten



Art.2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului
Nădlac și se comunică către:

- membri comisiei înfiin conform prevederilor art.1
- Instituţia Prefectului – Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios
Administrativ- Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE
HARAZIN ANDREI SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

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

HOTĂRÂREA Nr.47
Din 17.04.2014

privind aprobarea solicitării S.C. AMROMCO ENERGY S.R.L., înregistrată la primăria orașului Nădlac
sub nr.1044/31.01.2014

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 17.04.2014,
Având în vedere :

- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.3961/2014
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei

nr.3991/2014
- solicitarea emisă de către S.C. AMROMCO Energy S.R.L., CUI 16354101, cu sediul

în Ploiești, B-dul Republicii nr.152 K, cu privire la concesionarea unei suprafe
de teren în suprafa , pentru forajul sondei de explorare-evaluare
A2 Nădlac, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.1044/31.01.2014

- discu ei ordinare a Consiliului local al orașului Nădlac din
data de 26.03.2014 în vederea demarării procedurii de parcelare a terenului și a
concesionării acestuia în vederea amplasării forajului sondei de explorare-
evaluare A2 Nădlac

- Ordinul nr.192/31.08.2011 al Agen Na pentru Resurse Minerale
- extras CF nr.300856 Nădlac
- 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.36 alin. 2 lit.c, art.45(3), art.123 din Legea nr.215/2001 privind administraţia

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă solicitarea emisă de către S.C. AMROMCO Energy S.R.L., CUI 16354101, cu
sediul în Ploiești, B-dul Republicii nr.152 K, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub
nr.1044/31.01.2014, cu privire la concesionarea unei suprafe e de teren de 7000 mp din CF
nr.300856 Nădlac, parcela nr. cad.300856, pentru amplasarea forajului sondei 3 bis Nădlac, pe
durata men
Autoritatea Na e.

Art.2. Se dispune demararea parcelării terenului eviden
nr. cad. 300856, în vederea identificării distincte a suprafe
concesionată către  S.C. AMROMCO Energy S.R.L., CUI 16354101, cu sediul în Ploiești, B-dul
Republicii nr.152 K în vederea amplasării forajului sondei 3 bis Nădlac.

Art.3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac și se
comunică către:

- SC AMROMCO Energy SRL, CUI 16354101, cu sediul în Ploiești, B-dul
Republicii nr.152 K

- Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios– Compartiment
Juridic și Controlul Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE
HARAZIN ANDREI SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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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.48
din 17.04.2014

privind aprobarea de dare în administrare a unor bunuri, proprietatea privată a
oraşului Nădlac, către S.C. APOTERM NĂDLAC S.A.

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
17.04.2014,

Având în vedere :
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.3923/2014
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local nr.

3737/2014
- Adresa S.C. APOTERM NĂDLAC S.A. nr. 33/01.03.2014, înregistrată la

primăria oraşului Nădlac sub nr.2570/06.03.2014
- Procesul verbal încheiat cu ocazia terminării inventarierii patrimoniului

primăriei oraşului Nădlac nr. 14449/30.12.2013
- Procesul verbal de predare-primire nr.14463 din 30.12.2013
- Statutul S.C. Apoterm Nădlac S.A., societate aflată sub autoritatea

Consiliului Local Nădlac, la care acesta este acţionar majoritar
- Prevederile art. 36 (2) lit. c, şi (5) lit.”a”, art. 123 (1) 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 darea în administrare a bunurilor proprietatea privată a
oraşului Nădlac, către S.C. APOTERM NĂDLAC S.A., conform anexelor nr. 1-2
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Termenul de dare în administrare se stabileşte pe perioada
15.04.2014 - 31.12.2014.

Art.3. Predarea inventarului bunurilor cuprinse în anexele nr.1-2 se va
efectua prin proces verbal de predare- primire, de către următoarea comisie:

- Vasile Ciceac- primarul oraşului Nădlac
- Ilieş Ioana Dorina- compartiment administrarea patrimoniului local
- Aldea Ioan- compartiment administrarea patrimoniului local
- Cralic Ioan- compartiment contabilitate-casierie
- Zelenak Gheorghe - compartiment administrarea patrimoniului local
Art.4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului

Nădlac și se comunică către:
- persoanelor nominalizate în prezenta hotărâre
- S.C. Apoterm Nădlac S.A.
- Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ – Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE
LEGALITATE

HARAZIN ANDREI SECRETAR
ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

____________________________________________________________________
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.49
Din 17.04.2014

privind aprobarea Proiectului tehnic privind obiectivul“Amenajare parc central-
orașul Nădlac”

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
17.04.2014

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.4120/2014
- Raportul compartimentului urbanism din cadrul primăriei nr.4110/2014
- documenta

CONSTRUCT S.R.L., înregistrată la primăria orașului Nădlac sub
nr.4112/2014

- prevederile Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările şi competările
ulterioare

- prevederile Secţiunii 3 din  Legea nr.350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-
cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice,
precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și
completările ulterioare

- O.M.D.L.P.L. 863/2008 pentru aprobarea “Instrucţiunilor de aplicare a unor
prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea
conţinutului-cadru al documentatiei...”, cu modificările ulterioare

- prevederile art.36, alin (4) lit. ,,d” şi “e”, alin (5) lit .c din Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată , cu modificările şi
completările ulterioare

- prevederile art.44 (1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare

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

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

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

În temeiul art. 45(3) 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 documentaţia cuprinzând proiectul tehnic privind
obiectivul“Amenajare parc central- oraș Nădlac”, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului
Nădlac și se comunică către:

- Instituţia Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios–
Compartiment Juridic și Controlul Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE EMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
HARAZIN ANDREI SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

____________________________________________________________________
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.50
Din 17.04.2014

privind aprobarea Proiectului tehnic privind obiectivul“Reabilitare ștrand- orașul
Nădlac”

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
17.04.2014

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.4119/2014
- Raportul compartimentului urbanism din cadrul primăriei nr.4109/2014
- documenta ă de către S.C. TID

SIGNATURE S.R.L., înregistrată la primăria orașului Nădlac sub
nr.4111/2014

- prevederile Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările şi competările
ulterioare

- prevederile Secţiunii 3 din  Legea nr.350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-
cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice,
precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și
completările ulterioare

- O.M.D.L.P.L. 863/2008 pentru aprobarea “Instrucţiunilor de aplicare a unor
prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea
conţinutului-cadru al documentatiei...”, cu modificările ulterioare

- prevederile art.36, alin (4) lit. ,,d” şi “e”, alin (5) lit .c din Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată , cu modificările şi
completările ulterioare

- prevederile art.44 (1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare

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

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

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

În temeiul art. 45(3) 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 documentaţia cuprinzând proiectul tehnic privind
obiectivul“Reabilitare ștrand- oraș Nădlac”, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.2. Prezenta hotărâre abrogă toate prevederile contrare prezentei și se
duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac și se comunică către:

- Instituţia Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios–
Compartiment Juridic și Controlul Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE
HARAZIN ANDREI 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

H O T Ă R Â R E A nr.51
din 17.04.2014

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Victoria Nădlac
pentru anul 2014

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
17.04.2014,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.4183/2014
- referatul Serviciului buget din cadrul primăriei nr.4206/2014
- adresa Clubului sportiv Victoria Nădlac nr.12/16.04.2014, înregistrată la primăria
orașului Nădlac sub nr.4172/16.04.2014
- Hotărârea Consiliului Local nr.14/30.01.2014 privind aprobarea bugetului de venituri
și cheltuieli al Consiliului Local al Orașului Nădlac pe anul 2014
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.29/27.02.2014 privind alocarea sumei de
200.000 lei de la bugetul local pe anul 2014 Clubului sportiv de drept public
,, VICTORIA ” NĂDLAC
- Hotărârea Consiliului Local nr.111/23.07.2004 privind aprobarea înfiin
Polisportiv de drept public sub autoritatea Consiliului local Nădlac
- Hotărârea Consiliului Local nr.112/23.07.2004 privind aprobarea Regulamentului de
organizare
- Hotărârea Consiliului Local nr.134/18.11.2005 privind modificarea și completarea
Hotărârii Consiliului Local nr.111/23.07.2004 și a Hotărârii Consiliului Local
nr.112/23.07.2004
- Hotărârea Consiliului Local nr.21/27.01.2009 privind modificarea și completarea
Hotărârii Consiliului Local nr.134/18.11.2005
- prevederile Legii nr.356/2013 a bugetului de stat pentru anul 2014
- 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
sănătate , tineret și sport

În temeiul art.36 alin.(2) lit."a", (3), lit.”c” şi al 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 bugetul de venituri și cheltuieli al CLUBULUI SPORTIV
VICTORIA NĂDLAC pentru anul 2014, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.2.Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac
și se comunică către:

- CLUBUL SPORTIV VICTORIA NĂDLAC
- Instituţiei Prefectului Judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ- Compartiment Juridic și Controlul Legalită

PREŞEDINTE DE
HARAZIN ANDREI SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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