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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.106
Din 25.08.2014

privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local
Nădlac din data de 25.08.2014

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
25.08.2014,

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 extraordinare a Consiliului local
Nădlac din data de 25.08.2014, 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
PALIȘ GLIGOR SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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Anexa la
Hotărârea Consiliului local nr.106/25.08.2014

ORDINEA DE ZI

A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC DIN DATA DE
25.08.2014

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a
Consiliului local din data de 25.08.2014.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 13.08.2014.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de
proiect- CAMPUS SCOLAR – GRUP SCOLAR „J.G. TAJOVSKY”, Axa prioritară 3 –
Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea,
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare,
universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.

4.Diverse.

PREŞEDINTE DE
PALIȘ GLIGOR SECRETAR

ALEXANDRU GROS



JURIDIC 27.08.2014 1

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.107
Din 25.08.2014

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac
din data de 13.08.2014

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din
data de 25.08.2014,

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 13.08.2014, 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

PALIȘ GLIGOR SECRETAR
ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA Anexa la HCL nr.107 din 25.08.2014
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

PROCESUL VERBAL
al desfăşurării şedinţei ordinare din data de 13.08.2014 a Consiliului local Nădlac

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 13.08.2014 a fost
convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.510/07.08.2014, prin convocator
şi înmânarea invitaţiilor.

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

La ședință mai participă: d-l primar Vasile Ciceac, d-na Ianecsko Alina- consilier juridic
din cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului local al orașului Nădlac, d-na Ilieș
Ioana Dorina- compartiment administrarea patrimoniului local. D-l secretar lipsește motivat,
fiind plecat din localitate în interes de serviciu, atribuțiile acestuia fiind delegate consilierului
juridic Ianecsko Alina.

Deoarece la ședință este prezentă majoritatea consilierilor aflați în funcție, şedinţa
este legal constituită.

Deoarece d-l Paliș Gligor, ales în funcția de președinte de ședință pentru o perioadă
de 3 luni, lipsește, se solicită desemnarea unui președinte de ședință pentru conducerea
lucrărilor ședinței de astăzi.

D-na Mazuch Marinela propune pe d-l Bodnărescu Vasile Constantin.
Deoarece nu mai există alte propuneri, se supune la vot propunere de alegerea în

funcția de președinte de ședință pentru conducerea lucrărilor ședinței de astăzi a d-lui
Bodnărescu Vasile Constantin, voturile fiind pronunțate astfel: 9 voturi DA, 1 abținere:
Bodnărescu Vasile; fiind întrunită majoritatea necesară adoptării hotărârii- votul majorității
consilierilor prezenți- 6 voturi.

Preşedintele de şedinţă, d-l Bodnărescu Vasile, 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  13.08.2014.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 29.07.2014.

3.Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al orașului
Nădlac d-lui Lehoczki Andrei, pentru activitateade promovare a orașului Nădlac

4.Proiect de hotărâre privind  aprobarea actului adițional la Acord Document de
Poziție privind modul de implementare a Proiectului- Sistem Integrat de Gestionare a
Deşeurilor judeţul Arad

5.Proiect de hotărâre privind suspendarea aplicării Hotărârii Consiliului Local Nădlac
nr.96/29.07.2014.

6.Diverse.
Deoarece nu sunt propuneri sau modificări referitor la ordinea de zi, preşedintele de

şedinţă supune la vot „Proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei
ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 13.08.2014”, care este aprobat cu 10 voturi
DA, votul necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor
prezenţi ( 6 voturi ).
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Se trece la pct.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței
ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 29.07.2014.

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
29.07.2014”, fiind aprobat cu 10 voturi DA, votul necesar pentru adoptarea proiectului de
hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 6 voturi ).

Se trece la pct.3. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare
al orașului Nădlac d-lui Lehoczki Andrei, pentru activitateade promovare a orașului Nădlac.

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

Se trece la pct.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la Acord
Document de Poziție privind modul de implementare a Proiectului- 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 10 voturi DA- unanimitate
de voturi, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul
consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).

Se trece la pct.5. Proiect de hotărâre privind suspendarea aplicării Hotărârii
Consiliului Local Nădlac nr.96/29.07.2014.

D-l Lupșa Eugen este de părere că pe viitor pentru a nu exista probleme, ar fi necesar
ca zonele respective care sunt zone de locuințe, să fie notate astfel în CF, cu această
destinație, și pe urmă să fie scoase la vânzare.

D-na Ilieș Dorina susține că se va proceda la întabularea prima dată a caselor de
locuit, deoarece altfel în situația în care se întabulează tot terenul, acesta având destinația
de curți-construcții, locuitorii vor plăti mult impozit la bugetul local.

D-na Ianecsko Alina susține că prin întabularea prima dată a locuinței, se va identifica
suprafața aferentă construcțiilor, curte și grădină, la fel fiind achitate și impozitele la bugetul
local, funcție de categoria de folosință aferentă.

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

Se trece la pct.6. Diverse.
D-l primar solicită consilierilor locali implicarea în ce privește oaspeții care vin din

localitățile înfrățite din străinătate, mai ales cei care au mai fost la delegații oficiale, aceasta
cu scopul de a se ocupa de delegațiile care vor veni din localitățile respective, având în
vedere că este o ediție jubiliară, fiind a X-a ediție, aceasta trebuie să fie ceva frumos decât
celelalte ediții.

D-l Paladie Răzvan propune o întrunire în acest sens neoficială pe miercurea viitoare
la orele 15,00.

Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, nefiind alte
discuții, d-l Bodnărescu Vasile- preşedinte de şedinţă declară închise lucrările şedinţei
ordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 13.08.2014.

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

Președinte de ședință Secretar
Bodnărescu Vasile Constantin Alexandru Gros
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