
JURIDIC 29.12.2014

HOTĂRÂREA Nr.154
Din 22.12.2014

privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de
22.12.2014

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.12.2014,
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 22.12.2014, 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 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

_____________________________________________________________
ORAŞ NĂDLAC

Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300
e-mail :office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro
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Anexa la
Hotărârea Consiliului local nr.154/22.12.2014

ORDINEA DE ZI

A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC DIN DATA DE 22.12.2014

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului
local din data de 22.12.2014.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 12.12.2014.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, a impozitelor
și taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, precum și a amenzilor aplicabile
începând cu anul fiscal 2015.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului referitor la activitatea de colectat,
transportat, depozitat deşeuri menajere, precum și aprobarea taxelor speciale de colectat,
încărcat, transportat şi depozitat deşeuri menajare de la persoane fizice pentru anul fiscal
2015

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale aplicabile în anul fiscal
2015.

6.Proiect de hotărâre privind însușirea variantei finale a drapelului și fanionului
orașului Nădlac.

7.Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană poli
cadrul Poliţiei Locale Nădlac.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a parcelei nr.
top. 1035/1.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării parcelei nr. cad.302207,
eviden ui, nr.12,
jud. Arad, d-nei Tomoiaga Otilia și d-lui Tomoiaga Vasile, domicilia
str. Abatorului, nr.12, jud. Arad.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficienţelor
la normele de apărare împotriva incendiilor constatate la nivelul oraşului Nădlac.

11.Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului local Nădlac referitor la notarea
interdic

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de atestare a persoanelor
fizice pentru func

13.Diverse.

PREŞEDINTE DE
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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HOTĂRÂREA Nr.155
Din 22.12.2014

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de îndată a Consiliului local Nădlac din data
de 12.12.2014

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
22.12.2014,

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 de îndată a Consiliului local Nădlac din
data de 12.12.2014, 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 CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR
FAUR MARIA CARMEN ALEXANDRU GROS

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

_____________________________________________________________
ORAŞ NĂDLAC

Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300
e-mail :office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro
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ROMÂNIA Anexa la HCL nr.155 din 22.12.2014
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

PROCESUL VERBAL
al desfăşurării şedinţei de îndată din data de 12.12.2014 a Consiliului local Nădlac

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 12.12.2014 a fost
convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.841/10.12.2014, prin convocator
şi înmânarea invitaţiilor.

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

La ședință mai participă d-l primar Vasile Ciceac, d-l secretar Gros Alexandru, d-l
Gondec Pavel- șef serviciu buget din cadrul primăriei, d-na Ianecsko Alina- consilier juridic.

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

Preşedintele de şedinţă, d-na Faur Maria, prezintă proiectul ordinei de zi al şedinţei
Consiliului Local de astăzi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei de îndată a Consiliului
local din data de  12.12.2014.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 08.12.2014.

3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului
Local Nădlac pentru anul 2014.

Deoarece nu sunt modificări referitor la ordinea de zi, preşedintele de şedinţă supune
la vot „Proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei de îndată a Consiliului
local Nădlac din data de 12.12.2014”, care este aprobat cu 8 voturi DA, 1 abținere Kovacs
Ștefan, votul necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor
prezenţi ( 5 voturi ).

Se trece la pct.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței
extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 08.12.2014.

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 extraordinare a Consiliului local Nădlac din
data de 08.12.2014”, acesta fiind aprobat cu 9 voturi DA, votul necesar pentru adoptarea
proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 5 voturi ).

Se trece la pct.3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli al Consiliului Local Nădlac pentru anul 2014.

Nefiind discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiina acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 9 voturi DA, votul necesar
adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității consilierilor în funcție ( 8 voturi ).

Se trece la pct.4. Diverse.
Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, nefiind alte

discuții, d-na Faur Maria - preşedinte de şedinţă declară închise lucrările şedinţei de îndată a
Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 12.12.2014.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare originale.
Președinte de ședință Secretar

Faur Maria Carmen Alexandru Gros
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HOTĂRÂREA NR.156
din 22.12.2014

privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale şi a
altor taxe asimilate, precum şi a amenzilor aplicabile începând cu anul fiscal 2015

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
22.12.2014,
Având în vedere:
- Expunerea  de motive a  primarului  oraşului Nădlac nr.14826/2014
- referatul consilierului juridic din cadrul aparatului permanent de lucru al

Consiliului Local Nădlac nr.14825/2014
- referatul compartimentului impozite şi taxe din cadrul primăriei oraşului Nădlac

nr.13151/2014
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei

nr.13676/2014
- Anunţul propriu-zis al primăriei orașului Nădlac
- Afișarea de pe site-ul NT TV
- Afișarea de pe site-ul primăriei Nădlac
- Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia

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

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

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

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

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare

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

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

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

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

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă nivelurile valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale şi
a altor taxe asimilate, precum şi a amenzilor aplicabile începând cu anul fiscal 2015,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

_____________________________________________________________
ORAŞ NĂDLAC

Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300
e-mail :office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro
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Art.2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului
Nădlac și se comunică către:
- cetăţeni, prin afişare
- Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ– Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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HOTĂRÂREA NR.157
Din 22.12.2014

privind aprobarea tarifului referitor la activitatea de colectat, transportat, depozitat deşeuri
menajere, precum și aprobarea taxelor speciale de colectat, încărcat, transportat şi depozitat

deşeuri menajare de la persoane fizice pentru anul fiscal 2015

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.12.2014
Având în vedere:

- Expunerea  de motive a  primarului  oraşului Nădlac nr.14839/2014
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei

oraşului Nădlac nr.14121/2014
– adresa S.C. G&E INVEST 2003 S.R.L. nr.82/11.11.2014, înregistrată la primăria

oraşului Nădlac sub nr.14096/13.11.2014
– acordul de prestări servicii încheiat între Primăria Oraşului Nădlac şi S.C. G&E INVEST

2003 S.R.L., în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local Nădlac
nr.157/28.12.2006, având ca obiect serviciul de salubrizare în Oraşul Nădlac

– Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.39/27.02.2007 privind aprobarea
Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale

– Prevederile Legii nr.571/2003- Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
– Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,

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

modificările şi completările ulterioare
– Prevederile art.36(2), lit.d, (6), pc.14 din Legea nr.215/2001 privind administraţia

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
– prevederile art.8, (2), lit.i din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi

publice, cu modificările şi completările ulterioare
– prevederile art.6(1), lit.k din Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a

localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare
– prevederile Ordinului nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de

stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de
salubrizare a localităţilor

– Anunţul propriu-zis de pe site-ul primăriei orașului Nădlac și NT TV
– Avizul nefavorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură,

juridică şi de disciplină,
– Avizul nefavorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie,

mediu şi turism, administraţie publică locală,
– Avizul nefavorabil al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ,

sănpătate 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 tariful referitor la activitatea de colectat, transportat, depozitat deşeuri
menajere pentru anul fiscal 2015 la 82 lei cu TVA inclus pe 1 mcub de deşeu menajer/persoane
juridice/persoane fizice.

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

_____________________________________________________________
ORAŞ NĂDLAC

Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300
e-mail :office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro
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Art.2. Se aprobă taxele speciale de colectat, încărcat, transportat şi depozitat deşeuri
menajere de la persoane fizice, pentru anul fiscal 2015, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2015.
Art.4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac și se

comunică către:
- Compartiment administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- Compartiment impozite și taxe din cadrul primăriei
- Serviciul buget din cadrul primăriei
- Cetăţeni, prin afişare
- S.C. G&E INVEST 2003 S.R.L.
- Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ–

Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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ROMANIA
_____________________________________________________

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300

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

Anexa la HCL nr.157/22.12.2014

TAXE SPECIALE DE SALUBRITATE PRIVIND ACTIVITATEA DE COLECTAT, ÎNCĂRCAT,
TRANSPORTAT ŞI DEPOZITAT DEŞEURI MENAJERE DE LA PERSOANE FIZICE

pentru anul fiscal 2015

1). 1 persoană/gospodărie formată din 1 persoană = 82 lei/an
- taxa specială pentru colectat, încărcat, transportat şi depozitat deşeuri menajare de

la persoane fizice este în cuantum de 82 lei/an pentru o gospodărie formată din 1 persoană

2). Două persoane/gospodărie, respectiv familie formată din două persoane = 164
lei/an

- taxa specială pentru colectat, încărcat, transportat şi depozitat deşeuri menajere de
la persoane fizice este în cuantum de 164 lei/an pentru o gospodărie, respectiv familie
formată din două persoane

3). Trei persoane/gospodărie, respectiv familie formată din trei persoane = 246 lei/an
- taxa specială pentru colectat, încărcat, transportat şi depozitat deşeuri menajere de

la persoane fizice este în cuantum de 246 lei/an pentru o gospodărie, respectiv familie
formată din trei persoane

4). Patru sau mai multe persoane/gospodărie, respectiv familie formată din patru sau
mai multe persoane  = 328 lei/an

- taxa specială pentru colectat, încărcat, transportat şi depozitat deşeuri menajere de la
persoane fizice este în cuantum de 328 lei/an pentru o gospodărie, respectiv familie formată
din patru sau mai multe persoane

5). Plata taxei lunare stabilită la pct. 1 - 4 se va face până cel târziu în ultima zi a lunii
curente la Compartiment Impozite şi Taxe din cadrul primăriei oraşului Nădlac. Primăria
orașului Nădlac, prin compartimentul impozite și taxe, va comunica lunar către operatorul de
salubrizare lista cuprinzând persoanele care nu au achitat taxa lunară la termen, iar
urmărirea recuperării sumelor se va efectua de către operatorul de salubrizare.

Pentru neplata la termen (lunar) a taxelor speciale se vor percepe majorări de întârziere
în cuantum de 2 %/ lună de întârziere din suma datorată.

6). Primaria Orasului Nadlac va plati catre operatorul de salubrizare, lunar, taxa de
salubrizare astfel:

- 1/12 din valoarea taxei de salubrizare anuala, dar nu mai mult decat valoarea taxei
incasata in luna respectiva.
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7). Se stabileşte obligativitatea depunerii unei declaraţii pe proprie răspundere de
către persoane fizice - contribuabili, referitor la numărul de persoane ori de câte ori survin
modificări.
Modificarea operează începând cu data de 1 a lunii în care s-a produs.
Termenul de depunere a declaraţiei  este de cel mult 30 de zile de la producerea modificării.

Notă: Având în vedere iniţiativa concesionării prin licitaţie publică a serviciului public de
salubrizare a localităţii, prezentele taxe de colectat, încărcat, transportat şi depozitat deşeuri
menajere de la persoane fizice se aplică doar până la  concesionarea prin licitaţie publică a
Serviciului public de salubrizare.

Nr.
Crt.

Număr persoane Taxa specială de colectat, încărcat, transportat,
depozitat deșeuri menajere de la persoane

fizice pentru anul fiscal 2015
1. 1 persoană 82 lei/an
2. 2 persoane 164 lei/an
3. 3 persoane 246 lei/an
4. 4 sau mai multe persoane 328 lei/an

PREŞEDINTE DE
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS



JURIDIC 29.12.2014 1

HOTĂRÂREA Nr.158
Din 22.12.2014

privind aprobarea taxelor speciale aplicabile în anul fiscal 2015

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
22.12.2014,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.14840/2014
- referatul consilierului juridic din cadrul aparatului permanent de lucru al

Consiliului Local Nădlac nr.13670/2014
- referatul arhitectului-șef din cadrul primăriei nr.13606/2014
- referatul compartimentului administrativ- secretariat din cadrul primăriei

nr.13604/2014
- referatul compartimentului impozite şi taxe din cadrul primăriei

nr.13151/2014
- referatul Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor

nr.13660/2014
- referatul compartimentului protecţie civilă din cadrul primăriei

nr.13511/2014
- referatul SPVSU Nădlac nr.13553, 13554/2014
- referatul Casei de Cultură Nădlac nr.13603/2014
- Anunţul propriu-zis de pe site-ul primăriei orașului Nădlac și site-ul NT

TV
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.39/27.02.2007 privind aprobarea

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

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

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

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

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

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

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

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

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

_____________________________________________________________
ORAŞ NĂDLAC

Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300
e-mail :office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro
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În temeiul art.45(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă taxele speciale pentru Piaţa Agroalimentară şi Piaţa Obor pentru
anul 2015, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă taxele speciale pentru serviciile prestate de către Serviciului
comunitar local de evidenţă a persoanelor, pentru anul 2015, conform anexei nr.2 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă taxele speciale pentru serviciile prestate de către
compartimentul urbanism din cadrul primăriei, pentru anul fiscal 2015, conform anexei
nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă taxele speciale pentru serviciile prestate de către
compartimentul protecţie civilă din cadrul primăriei, în afara situaţiilor de urgenţă,
pentru anul fiscal 2015, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

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

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

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

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

podeţelor: - cu autospeciala
- cu motopompa PS 12RI

d. Utilizarea scării extensibile pentru interven mi
e. Interven

ghe
f. Utilizarea cisternei de 8000 litri pentru transportul apei

Art. 6. Se aprobă taxele serviciilor îndeplinite de către Serviciul voluntar pentru
situaţii de urgenţă Nădlac, pentru anul fiscal 2015,  prevăzute în anexele nr.5-6 la
prezenta hotărâre.

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

Art. 8. Se aprobă taxele speciale pentru serviciile prestate de către
compartimentul impozite şi taxe din cadrul primăriei, pentru anul fiscal 2015, conform
anexei nr.8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9. Se aprobă taxa specială de înregistrare a contractelor de arendare în
cuantum de 5 lei/ contract de arendare, pentru anul fiscal 2015, precum și
documentele necesare care se depun de către arendaș la data înregistrării contractului
de arendare, conform anexei nr.9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 1 ianuarie
2015.

Art. 11. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului
Nădlac și se comunică către:

- compartiment impozite şi taxe
- compartiment protecţie civilă
- arhitectului-șef
- Compartiment administrativ- secretariat
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- Serviciul Voluntar pentru Situa Nădlac
- Casa de Cultură
- Serviciul buget
- Serviciul comunitar local de evidenţă a persoanelor
- cetăţenilor, prin afişare
- Instituţia Prefectului - judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ– Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE E
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

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

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

HOTĂRÂREA Nr.159
Din 22.12.2014

privind însușirea variantei finale a drapelului și fanionului orașului Nădlac

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 22.12.2014,

Având în vedere:
- Expunerea  de motive a  primarului  oraşului Nădlac nr.14824/2014
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primariei nr.15066/2014
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.133/28.10.2014 privind emiterea, în

vederea iniţierii procedurii prevăzute de Legea nr.52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, a acordului de principiu
asupra proiectului de hotărâre privind însușirea varientei finale a drapelului
orașului Nădlac

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.87/29.07.2014 privind adoptarea
Statutului orașului Nădlac

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.135/30.10.2012 privind însușirea
variantei finale a proiectului de stemă a orașului Nădlac

- Prevederile Hotărârii nr.25/2003 privind stabilirea metodologiei de elaborare,
reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor

- Prevederile Legii nr.102/1992 privind stema
- Prevederile Normelor privind aprobarea drapelului României, intonarea imnului

na
Guvernului nr.1157/2001

- Prevederile art.36 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;

- Anunţul propriu-zis de pe NT-TV și primăria orașului 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,
- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ,

sănpătate 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 modificarile si completarile ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se însușește varianta finală a drapelului și fanionului orașului
Nădlac, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.



Art.2. Descrierea elementelor componente ale drapelului și fanionului și
semnifica
prezenta hotărâre.

Art.3. (1) Drapelul orașului Nădlac se arborează permanent: la sediul
autorită rapelul Uniunii
Europene.

(2) Drapelul orașului Nădlac se arborează temporar:
a) cu prilejul festivită
acestea se desfășoară
b) cu ocazia desfă i alte baze sportive

(3) Drapelul ora
stabilite de Guvernul României sau în zilele de doliu local, stabilite de către Consiliul
Local și/sau de primarul orașului Nădlac. Drapelul în bernă poate fi înlocuit cu
drapel cu culoare neagră sau o panglică neagră legată la vârful lancei drapelului
orașului Nădlac.

(4) Drapelul orașului Nădlac poate fi arborat de persoane fizice și juridice la
domiciul sau re

Art.4. Însemnele specifice orașului Nădlac pot fi folosite cu prilejul unor
manifestări de interes local, în acţiuni protocolare sau festive şi pot fi reproduse,
după caz, pe insigne, embleme, pe diferite tipărituri şi alte obiecte destinate să
contribuie la cunoaşterea specificului local, în condiţiile legii.

Art.5. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului
Nădlac, prin grija compartimentului administrarea patrimoniului local, și se
comunică către:

 Cetăţeni prin afişare şi publicare în mass-media
 Instituţia Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ, Compartimentul Controlul Legalită
Contencios

PREŞEDINTE DE
FAUR MARIA CARMEN 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
e-mail : office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

HOTĂRÂREA Nr.160
Din 22.12.2014

privind acordarea normei de hrană poli din cadrul Poliţiei Locale Nădlac

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
22.12.2014,

Având în vedere :
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.14894/2014
- Referatul compartimentului resurse umane din cadrul primăriei

nr.15036/2014
- Raportul de specialitate al Serviciului Poli

nr.14153/2014
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.168/27.12.2010 privind

reorganizarea Poliţiei Comunitare în structură de Poliţie Locală Nădlac– ca
serviciu  în cadrul aparatului  de specialitate al primarului oraşului Nădlac

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.54/30.03.2011 privind
reorganizarea Poliţiei Comunitare în structură de Poliţie Locală Nădlac– ca
serviciu  în cadrul aparatului  de specialitate al primarului oraşului Nădlac

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.55/30.03.2011 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale Nădlac

- Prevederile art.6, lit.k, art.17(2), art.30, lit.d, art.31(1), art.35, lit.b,
art.37(1) din Legea nr.155/2010 a poliţiei locale

- Prevederile Hotărârii Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare

- Prevederile art.11 din Ordonan de Urgen Guvernului nr.65/2014
privind modificarea și completarea unor acte normative

- Prevederile Ordonan privind drepturile de
hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare
na , cu
modificările și completările ulterioare

- Prevederile Hotărârii Guvernului nr.65/2003 privind stabilirea dreptului de
hrană, în timp de pace, ale personalului apar
Ministerului de Interne, căruia i se aplică Statutul poli

- Prevederile art.14 din Legea nr.319/2006 securită
muncă, cu modificările și completările ulterioare

- Prevederile pct.3.1, pct.10.4 din Hotărârea Guvernului nr.196/2005
privind aprobarea Strategiei Ministerului Administra
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realizare a ordinii și siguran
cetă

- Prevederile Ordinului nr.92/2011 privind aprobarea Metodologiei de
elaborare a planului de ordine

- Prevederile Anexei nr.1, Cap.I, lit.B, art.7 din Legea nr.284/2010 privind
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările
și completările ulterioare

- Prevederile Ordinului MAN nr.MS 117/2009
- Prevederile Ordinului MAI nr.310/S/2009 privind hrănirea efectivelor

Ministerului Administra
- Prevederile art. 36 alin (2) lit.a şi d, alin (3) lit.b, alin (6) 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,

HOTĂRĂŞTE  :

Art. 1. Se aprobă acordarea normei de hrană poli locali din cadrul Poliţiei
Locale Nădlac, începând cu data de 01.01.2015.

Art. 2. Norma de hrană se acordă sub formă de aloca
cuantum de 24 lei/zi calendaristică/persoană.

Art. 3. Norma de hrană nu se va acorda pe perioada concediului medical,
concediului de maternitate, concediului pentru îngrijirea şi creşterea copilului în vârstă de
până la 2 ani sau după caz, 3 ani, concediilor fără plată, pe perioada suspendării
raportului de serviciu sau de muncă şi pe perioada delegaţiilor.

Art. 4. Finan
bugetul local, în limita bugetului aprobat.

Art. 5. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac,
prin grija compartimentului resurse umane din cadrul primăriei, și se comunică către:

- Serviciului Poliţiei Locale Nădlac
- Serviciului buget din cadrul primăriei
- Instituţiei Prefectului– jude iciul Juridic și Contencios

Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE
FAUR MARIA CARMEN 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.161
din 22.12.2014

privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a parcelei nr. top.1035/1

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în sedinta ordinară din data de 22.12.2014,
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului orasului Nădlac nr.14922/2014
- referatul arhitectului-șef din cadrul primăriei nr.15013/2014
- prevederile art.36(2), lit.b, (4), lit.a, (5), lit.a, (6), lit.a, pct.17 şi lit.6 , art.123 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 prevederilor art.45(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă introducerea în circuitul funciar a parcelei nr.top.1035/1,
proprietatea privată a Orașului Nădlac, teren intravilan cu case, împrejmuit, categoria de
folosin -construc cu suprafa mp, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Terenul menţionat în cuprinsul art.1 face parte din proprietatea privată a
ora nu a făcut obiectul prevederilor legilor proprietăţii.

Art.3. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primăria oraşului Nădlac
şi se va depune la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Biroul de Carte Funciară
Arad în vederea înscrierii în Cartea Funciară a oraşului Nădlac.

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

- Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad, Biroul Carte Funciară
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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HOTĂRÂREA Nr.162
Din 22.12.2014

privind aprobarea vânzării parcelei nr. cad.302207, evidenţiată în CF nr.
302207 Nădlac, teren situat în orașul Nădlac, str. Abatorului nr. 12, jud.
Arad, d-nei Tomoiaga Otilia şi d-lui Tomoiagă Vasile, domiciliaţi în orașul

Nădlac, str. Abatorului nr. 12, jud. Arad

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
22.12.2014,

Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.15065/2014
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din

cadrul primăriei nr.15065/10.12.2014
- cererea nr. 14748/28.11.2014 a d-nei Tomoiaga Otilia, legitimată cu

CI seria AR nr. 688796, CNP 2671117062954  şi a d-lui Tomoiagă
Vasile, legitimat cu CI seria AR nr. 688797, CNP 1650821063011,
domiciliaţi în oraşul Nădlac, str. Abatorului nr. 12, jud. Arad,
reprezentaţi de d-na Todoran Floarea, legitimată cu CI seria AR nr.
475409, CNP 2690615062952, cu domiciliul în oraşul Nădlac, str.
Fermierul Est nr. 10, jud. Arad, conform procurii speciale nr.
578/24.08.2007

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.67/03.05.2007 privind
aprobarea preţului şi a regulamentului de vânzare a terenurilor din
intravilanul localităţii Nădlac, aferente construcţiilor proprietatea
privată a persoanelor fizice titulare a dreptului de preempţiune,
conform legii

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.147/19.09.2007 privind
modificarea regulamentului de vânzare a terenurilor din intravilanul
localităţii Nădlac, aferente construcţiilor proprietatea privată a
persoanelor fizice titulare a dreptului de preempţiune, conform legii

- Hotărârea Consiliului Local  nr. 125/21.09.2010 privind aprobarea
parcelării imobilului situat în intravilanul oraşului Nădlac, evidenţiat
în C.F. nr. 301718 Nădlac, parcela nr. cad. 301718 , în suprafaţă de
160.778 mp

- Sentin
Arad, Sec de Contencios Administrativ și Fiscal, Dosar
nr.5244/108/2013, devenită definitivă și irevocabilă prin Decizia
Civilă nr.5235/05.06.2014 pronun
Timi
nr.5244/108/2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

_____________________________________________________________
ORAŞ NĂDLAC

Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300
e-mail :office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro
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- prevederile art.36 (2), lit. ”c” (5), lit.”b”, art. 123 (3) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare

- Extras CF nr.302207 Nădlac
- planul de amplasament şi delimitare a imobilului
- certificatul fiscal eliberat de către compartimentul impozite şi taxe

nr.15053/10.12.2014, din care rezultă achitarea impozitelor şi
taxelor locale

- 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 vânzarea terenului intravilan în suprafaţă de 889 mp,
parcela cu nr. cad. 302207, evidenţiată în CF nr. 302207 Nădlac, situat în oraşul
Nădlac, str. Abatorului nr. 12, jud. Arad, către d-na Tomoiaga Otilia, legitimată cu
CI seria AR nr. 688796, CNP 2671117062954  şi d-l Tomoiagă Vasile, legitimat cu
CI seria AR nr. 688797, CNP 1650821063011, domiciliaţi în oraşul Nădlac, str.
Abatorului nr. 12, jud. Arad- so reprezentaţi de d-na Todoran Floarea,
legitimată cu CI seria AR nr. 475409, CNP 2690615062952, cu domiciliul în oraşul
Nădlac, str. Fermierul Est nr. 10, jud. Arad, conform procurii speciale încheiere de
autentificare nr.578/24.08.2007.

Art.2. Preţul de vânzare a terenului menţionat la art. 1 este de 1 leu/mp,
conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.67/03.05.2007.

Art.3. Pentru semnarea contractului de vânzare –cumpărare în forma
autentică, se desemnează :

- CICEAC VASILE – primar
- GROS ALEXANDRU – secretar

care pot exercita acest mandat şi distinct, independent  câte unul.
Art.4. Terenul menţionat în cuprinsul art. 1- parcela cu nr. cad. 302207,

evidenţiată în CF nr. 302207 Nădlac, în suprafaţă de 889 mp, situat în oraşul Nădlac,
str. Abatorului nr. 12, jud. Arad, nu a făcut obiectul prevederilor legilor proprietăţii.

Art.5. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul oraşului
Nădlac, prin compartimentul administrarea patrimoniului local şi se comunică către :

 d-na Tomoiaga Otilia şi d-l Tomoiagă Vasile, domiciliaţi în oraşul
Nădlac, str. Abatorului nr. 12, jud. Arad

 d-na Todoran Floarea, cu domiciliul în oraşul Nădlac, str. Fermierul
Est nr. 10, jud. Arad

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

PREŞEDINTE DE
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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HOTĂRÂREA nr.163
din 22.12.2014

privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficienţelor la normele de apărare împotriva
incendiilor constatate la nivelul oraşului Nădlac

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.12.2014,
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului orașului Nădlac nr.15111/2014
- Raportul de analiză a activităţii de prevenire împotriva incendiilor și a neregulilor la normele de
apărare împotriva incendiilor constatate la controalele desfășurate de serviciul voluntar în semestrul
II 2014 în sectorul de competen , nr.15105/2014
- raportul de evaluare a capacită ac pe
semestrul II al anului 2014, nr.15107/2014
- raportul de analiză a dotării cu mijloace de apărare împotriva incendiilor în anul 2014,
nr.15106/2014
- prevederile art.13, lit.i), art.14, art.15 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.18 din Regulament de planificare, organizare, desfăşurare a activităţii de prevenire
a situaţiilor de urgenţă prestate de servicii voluntare aprobat prin Ordinul 160/2007;
- prevederile art. 36 alin. 2 lit.d) şi  alin. 6 pct.8 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,
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 nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă măsurile pentru remedierea deficienţelor la normele de apărare împotriva
incendiilor constatate la nivelul unităţii administrativ teritoriale Nădlac, prevăzute în anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac și se
comunică către:
- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „V.Goldiş” al Judeţului Arad;
- Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Nădlac;
- Liceul Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac;
- Clubul sportiv Victoria Nădlac
- Instituţia Prefectului Judeţului Arad, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ-

Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

_____________________________________________________________
ORAŞ NĂDLAC

Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300
e-mail :office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro
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HOTĂRÂREA Nr.164
Din 22.12.2014

privind acordul Consiliului Local Nădlac referitor la notarea interdic e înstrăinare asupra
unui imobil

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.12.2014,

Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.15112/2014
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr.11596/2014
- Cererea d-lui Iuga Vasile și a d-nei Damian Tamara, înregistrată la primăria

oraşului Nădlac sub nr.14945/05.12.2014
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.84/09.08.2005 privind revocarea

Hotărârii Consiliului local nr.98/28.10.2003, modificarea Hotărârii Consiliului
local nr.18/30.01.2004 şi vânzarea prin licitaţie publică a parcelelor
evidenţiate în CF nr.2201, nr. top. 13691/99-101/1, nr. top. 13691/99-
101/2, nr. top. 13691/99-101/3, nr. top. 13691/99-101/4, nr. top.
13691/99-101/5, nr. top. 13691/99-101/6

- prevederile art. 36 (2), lit. ”c” (5), lit.”b”, art. 123 (3)  din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare

- Extras CF nr.306198 Nădlac ( Nr. CF vechi 9796 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.45 (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se emite acordul Consiliului Local Nădlac referitor la notarea interdic
înstrăinare în favoarea d-nei Damian Tamara de sub B2 din CF nr.306198 Nădlac ( Nr. CF
vechi 9796 Nădlac ), nr. top. 13691/99-101/3, sub condi
conven Iuga Vasile și Damian Tamara, proprietari tabulari prin atribuirea în
deplină proprietate a imobilului- teren în favoarea lui Damian Tamara.

Art.2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul oraşului Nădlac, prin
compartimentul administrarea patrimoniului local şi se comunică către :

 d-l Iuga Vasile și d-na Damian Tamara
 Instituţia Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ

– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

_____________________________________________________________
ORAŞ NĂDLAC

Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300
e-mail :office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro
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ROMÂNIA
JUDEŢUL  ARAD

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC
315500-Nădlac, str.1 Decembrie,nr.24,tel:0257/474325, Fax:0257/473300

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

HOTĂRÂREA NR.165
Din 22.12.2014

privind aprobarea metodologiei de atestare a persoanelor
fizice pentru funcţia de administrator de imobile

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţă ordinară din data de
22.12.2014,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.15375/2014
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primariei nr.15252/2014
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.107/27.04.2011 privind aprobarea

metodologiei de atestare a persoanelor fizice pentru functia de administrator
de imobile în oraşul Nadlac

- prevederile Legii nr.230/2007 privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor
de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările
ulterioare

- prevederile Legii nr.114/1996- legea locuinţei, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare

- prevederile Legii nr.82/1991- legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare

- Prevederile art. 36(1), (2), lit. c din Legea 215/2001 privind administraţia
publică  locala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- Avizul favorabil al Comisiei pentru activităţi economico – financiare,
agricultura, juridica si de disciplina

- Avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,
protectie mediu si turism, administratie publica locala

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

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă metodologia de atestare a persoanelor fizice pentru funcţia de
administrator de imobile, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre abrogă Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.
107/27.04.2011.
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Art.3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul oraşului Nădlac,
prin comisia de atestare a persoanelor fizice pentru funcţia de administrator de imobile
în oraşul Nădlac, şi se comunică către:

- Institutia Prefectului Judetului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios
Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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Anexa la HCL nr.165 din 22.12.2014

Metodologia de atestare a persoanelor fizice pentru funcţia de
administrator de imobile în oraşul Nădlac

CAPITOLUL I

Art. 1. – Administratorul de imobile este persoana fizică atestată în condiţiile
Legii nr. 230/ 2007 şi a H.G. nr.1588/2007, ce desfăşoară activitatea de
administrare a condominiului care include activităţi de administrare tehnică, de
contabilitate si casierie.

Art. 2. - Atestarea persoanelor fizice care intenţionează să ocupe funcţia de
„administrator de imobil” se face de catre Primar, conform prevederilor art. 54
din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea
asociaţiilor de proprietari şi ale art.58 din Hotarârea Guvernului nr. 1588/2007
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007.
Atestatul - reprezintă actul care dovedeşte calitatea de administrator de imobile
în asociaţiile de proprietari.

Art. 3. - Prevederi legale:
LEGEA Nr. 230/2007, privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea
asociaţiilor de proprietari, publicată în M.O. 490 / 23.07.2007:
,,Art. 35 – (1) Pentru activitatea de administrare care include activitaţi de
administrare tehnică, de contabilitate şi casierie, asociaţia de proprietari poate
angaja fie persoane fizice atestate pentru funcţia de administrator de imobile, fie
poate încheia contract de administrare cu persoane juridice specializate şi
autorizate, care au ca obiect de activitate numai domeniul asociaţiilor de
proprietari ori care au ca activitate principală administrarea imobilelor pe bază
de tarife sau contract.
,,Art. 54 – (1) Persoanele fizice care au calitatea de administrator de imobile
sunt atestate de catre primar, la propunerea compartimentelor specializate din
cadrul autorităţii administraţiei publice locale, în baza unei hotarâri a Consiliului
Local .

(2) Atestatul are drept scop certificarea calităţilor profesionale ale
persoanelor care doresc să practice activitatea de administrare a imobilelor la
asociaţiile de proprietari”.
HOTARÂREA DE GUVERN NR. 1588/2007, pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicata în M.O. 43 / 18.01.2008:
,,Art.22. – (2) Asociaţia de proprietari angajează persoane fizice atestate pentru
funcţia de administrator sau încheie contracte cu persoane juridice specializate si
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autorizate pentru realizarea, respectiv furnizarea serviciilor necesare
administrării, întreţinerii, investiţiilor si reparaţiilor asupra proprietăţii comune”.

(3) Pentru a fi autorizate de către autorităţile administraţiei publice locale
pentru activitatea de administrare, persoanele juridice specializate trebuie sa
îndeplinească următoarele condiţii :
- Sa aibă ca obiect de activitate numai domeniul asociaţiilor de proprietari ori ca
activitate principala administrarea imobilelor pe baza de tarife sau contract
- Sa aibă angajate persoane atestate în condiţiile prezentelor norme
metodologice
c) Sa dovedeasca că au bonitate financiară
,,Art. 58.– (1) Persoanele fizice care doresc sa obţină calitatea de administrator
de imobile sunt atestate de catre primar, la propunerea compartimentelor
specializate din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale, în baza unei
hotarâri a Consiliului Local.

(2) Atestatul are drept scop certificarea calităţilor profesionale ale
persoanelor care doresc sa practice activitatea de administrare a imobilelor la
asociaţiile de proprietari.

(3) Atestatul de administrator de imobil se elibereaza pentru o
perioada nedeterminata si este valabil pe tot teritoriul României.

(4) Atestatul de administrator de imobil se poate retrage de catre
autoritatea administraţiei publice locale care l-a eliberat, daca nu mai sunt
îndeplinite condiţiile pentru exercitarea acestei activităţi”.

CAPITOLUL II
ATESTAREA ADMINISTRATORILOR

Art. 4. Candidaţii la atestare se pot înscrie în vederea susţinerii examenului, iar
dosarele trebuie depuse cel mai târziu cu 10 de zile înainte de data stabilită
pentru examen.
Art. 5. Pentru obţinerea atestatului ca “ administrator de imobile”, se pot
înscrie la examen persoanele care îndeplinesc urmatoarele condiţii :
să aibă cetăţenie româna
să aibă capacitate deplina de exerciţiu
să aibă domiciliul în oraşul Nădlac
să aibă starea de sănătate corespunzătoare desfăşurării unei astfel de activitaţi,
confirmata în scris de medicul de familie
să aibă cel puţin diploma de bacalaureat
să aibă pregătire profesională corespunzătoare postului de administrator,
conform legii
să nu fi fost condamnat şi/sau să nu fie în curs de urmărire penală sau de
judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni, dovada făcându-se cu certificat de
grefa si/sau certificat de cazier judiciar.
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Art. 6. Persoanele care solicită atestarea calităţii de administrator de imobile vor
adresa o cerere Primarului oraşului Nădlac, Cererea tip  se pune la dispoziţie de
către compartimentul din cadrul Primăriei oraşului Nădlac.

Art. 7. - La cererea tip (anexa nr. 1), solicitantul va anexa şi următoarele
documente:
- curriculum vitae;
- copii dupa cartea de identitate, certificatul de nastere, certificatul de casatorie
(unde este cazul);
- copii dupa actele de studii si cursuri de calificare;
- certificatul de cazier judiciar;
- certificat medical eliberat de medicul de familie care sa prezinte o evaluare a
stării de sanatate.
La depunerea dosarului, candidaţii se vor prezenta si cu originalele actelor care
sunt anexate la dosar în copie, în scopul confruntarii si certificarii lor cu
menţiunea “conform cu originalul”.
Candidaţii la atestare sunt obligaţi să depună la registratura Primăriei oraşului
Nădlac,  dosarul personal cu documentele menţionate mai sus în temeiul stabilit
prin afisare la sediul instituţiei si pe site-ul primariei.
Nedepunerea dosarului în termen atrage excluderea de pe lista persoanelor ce
urmeaza sa participe la examen.
Dosarele cu cererile si documentele depuse în vederea atestării sunt păstrate de
compartimentul administrarea patrimoniului local din cadrul primariei oraşului
Nădlac.

CAPITOLUL III
COMISIA DE ATESTARE

Art. 8. Comisia de atestare a administratorilor de imobile din asociaţiile de
proprietari este numită prin dispoziţia primarului, la propunerea
compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primariei oraşului
Nădlac.
Art. 9. Comisia de atestare are în principal urmatoarele atribuţii:
- Primeşte si înregistrează dosarele candidaţilor înscrişi pentru atestare şi
certifică pentru conformitate documentele;
- Verifica îndeplinirea condiţiilor de participare la examen a solicitanţilor;
- Stabileşte si afişează lista candidaţilor admişi pentru examen;
- Stabileşte subiectele pentru examen si notează lucrările scrise;
- Elaborează documentele finale referitoare la rezultatul examenului;
- Asigură afişarea la sediul Primariei a rezultatului examenului, primirea
contestaţiilor si transmiterea acestora către comisia de soluţionare a
contestaţiilor.
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Art. 10. Comisia de atestare ia decizii cu privire la :
Admiterea sau respingerea cererilor de atestare ale solicitanţilor;
Admiterea sau respingerea candidaţilor, în urma examinarii;
Art. 11. Compartimentul administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
oraşului Nădlac propune Primarului pentru atestare, în baza raportului încheiat
de către Comisia de atestare, lista cu persoanele care au fost admise pentru a
deveni administratori de imobile conform legii, în vederea aprobării de către
Consiliul Local.
Art. 12. La sediul Primăriei oraşului Nădlac, cât si pe site-ul Primariei se va
afisa cu cel puţin 5 zile înaintea desfăşurării examenului, lista nominală a
persoanelor programate în vederea susţinerii examenului de atestare. De
asemenea, se vor afişa si alte informaţii utile precum si rezultatele examenului
de atestare.
Art. 13. (1) Anunţul privind data si locul desfăşurării examenului pentru
atestarea administratorilor de imobile se afişează la sediul Primariei oraşului
Nădlac, şi va fi postat pe site-ul instituţiei.

(2) Anunţul trebuie să conţină în mod obligatoriu:
- scopul pentru care se dă examen
- denumirea si sediul instituţiei care dă anunţul
- locul si data când începe depunerea dosarelor
- data limita de depunere a dosarelor
- ce documente trebuie să conţină dosarul
- data si locul de desfăşurare a examenului
- bibliografia
- forma în care se desfăşoară proba scrisă a examenului
- numărul de telefon de la care se pot obţine informaţii suplimentare
Art. 14. Comisia de atestare îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu
prevederile prezentului Regulament, fiind stabilită prin dispoziţia primarului, la
propunerea compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul
primăriei oraşului Nădlac.

CAPITOLUL IV
EXAMENUL

Art. 15. (1) Examenul se desfasoara în 2 etape:
- Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare şi selectarea candidaţilor;
- Susţinerea examenului.

(2) Examenul consta în:
- proba scrisa
- proba orala - interviu.
Proba scrisă va conţine întrebări din legislaţia specifică domeniului de
organizare şi funcţionare a asociaţiilor de proprietari, legislaţia muncii,
contabilitate, cunoştinţe tehnice de baza (construcţii locuinţe, instalaţii sanitare
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de alimentare cu apă, agent termic, gaze naturale,etc.), cunoştinţe juridice de
bază.
Lucrările scrise vor fi notate cu puncte de la 1 la 10 de catre fiecare membru al
comisiei, nota finala fiind media aritmetica a notelor date de către fiecare
membru al comisiei. Nota minimă pentru ca un candidat să fie declarat admis
este 7.
In cazul in care verificarea cunoştinţelor la proba scrisă va fi sub forma testului
grilă, testul va conţine 50 de întrebari punctate cu câte 2 puncte fiecare,
punctajul de trecere fiind de 70.
Proba orală - interviul se va susţine şi se va axa pe întrebări şi răspunsuri privind
relaţia cu furnizorii de servicii publice si utilităţi, precum şi pe modul de
colaborare cu conducerea asociaţiei de proprietari şi cu membrii acesteia.
La proba orală – interviu, evaluarea se face prin calificativul „admis” sau
„respins”, dupa caz.
Fiecare membru al comisiei de atestare va adresa întrebări candidatului.
La susţinerea probei orale, pentru fiecare candidat se întocmeşte separat un
proces verbal cu întrebările puse de către membrii comisiei şi răspunsurile date
de acesta. Procesul verbal astfel întocmit se semnează de către membrii comisiei
şi de către candidat.
Evaluarea candidatului la proba orală, prin calificativul „admis” sau „respins” se
face la finalul susţinerii interviului de către fiecare candidat, în prezenţa
acestuia.
Art. 16. Atât notele acordate la proba scrisă cât si calificativele acordate la
proba orala se consemnează întocmai în procesul–verbal întocmit de
secretariatul comisiei de atestare, care este semnat obligatoriu de catre toţi
membrii prezenţi ai comisiei.
Art. 17. Subiectele pentru examenul scris vor fi stabilite de către comisia de
atestare în ziua examinarii.
Art. 18. Termenul de afişare a rezultatelor obţinute la examenul scris este de
maxim 10 zile de la susţinerea examenului.
Art. 19. Candidaţii pot depune contestaţie, dacă sunt nemulţumiţi de rezultatul
probei scrise, la secretarul comisiei, în termen de 24 ore de la data afişării
rezultatului, iar comisia are obligaţia de a soluţiona contestaţia şi de a răspunde
acestora, motivat, în termen de 7 zile de la înregistrarea acesteia.
Art. 20. Rezultatul final al examenului se consemnează, după rezolvarea
contestaţiilor într-un raport întocmit de comisia de atestare.
Art. 21. Candidaţilor declaraţi admişi li se vor înmâna certificatele de atestare,
în termen de 30 de zile de la data adoptării în Consiliul Local a hotarârii privind
aprobarea listelor cu persoanele atestate ca administrator de imobile.
Art. 22. Compartimentul administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
oraşului Nădlac are obligaţia de a anunţa în scris conducerea asociaţiei de
proprietari în cazul neatestării administratorului care deja îsi desfăşoară
activitatea în cadrul respectivei asociaţii.
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În aceasta situaţie preşedintele are obligaţia de a convoca în şedinţă de urgenţă
comitetul executiv al asociaţiei în vederea demarării procedurilor legale de
angajare a unui administrator care a obţinut atestatul.
Asociaţia are obligaţia legală să angajeze persoane fizice numai administratori
atestaţi conform legii.

CAPITOLUL V
RETRAGEREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE

Art. 23.(1) Certificatul de atestare, ca administrator de imobil se eliberează
pentru o perioadă nedeterminată şi este valabil pe tot teritoriul României,
conform H.G. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea asociaţiilor de
proprietari.

(2) Certificatul de atestare va avea înscris serie, numar si va cuprinde
datele de identificare ale titularului, autoritatea administraţiei publice locale
emitenta, sesiunea de examinare si media obţinută, precum si data eliberării
(anexa nr. 2).

(3) Certificatul de atestare poate fi retras de catre autoritatea
administraţiei publice locale emitentă, la propunerea motivata a
Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primariei
oraşului Nădlac, sesizat din oficiu sau la cererea asociaţiilor de proprietari, ori
dacă nu mai sunt îndeplinite condiţiile pentru care a fost emis. Retragerea
certificatului de atestare se dispune prin Dispoziţia Primarului.

(4) Retragerea certificatului de atestare poate interveni în condiţiile
nerespectării atribuţiilor prevăzute de art. 22 din H.G. 1588/2007 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii 230/2007 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.
Art. 24. Certificatul de atestare a persoanei fizice se retrage în mod obligatoriu
în situaţia în care, împotriva persoanei fizice atestate s-a pronunţat o hotărâre
judecătorească rămasa definitivă si irevocabilă prin care aceasta a fost
condamnată pentru fapte care au legatură cu activitatea pentru care a fost
atestată.

CAPITOLUL VI
DISPOZIŢII FINALE

Art. 25. Activitatea persoanelor atestate ca administratori de imobile se
desfăşoară în baza unui contract individual de muncă încheiat cu Asociaţia de
proprietari, potrivit dispoziţiilor legale.
Art. 26. Degradarea, distrugerea sau pierderea certificatului de atestare va fi
declarata în scris Primarului oraşului Nădlac în termen de 48 de ore de la
constatare si totodată, va fi publicată în presa locală. Administratorul va solicita



7

Primarului eliberarea unui duplicat al certificatului de atestare, facând dovada
publicării în presa locală.
Art. 27. (1) Administratorii în funcţie, neatestaţi, au obligaţia de a-şi depune
dosarul pentru atestare în termen de 30 zile de la data aprobării prezentului
regulament.

(2) După expirarea acestui termen, dreptul acestor administratori de a
mai profesa încetează de drept, în condiţiile Codului Muncii asociaţiile de
Proprietari interesate fiind înştiinţate în acest sens de catre Compartimentul
Administrarea Patrimoniului local.

(3) Compartimentul administrarea patrimoniului local din cadrul
primăriei oraşului Nădlac va comunica tuturor candidaţilor înscrişi despre
organizarea examinării, data si locul desfăşurării, în vederea participării la
examen a persoanelor care doresc obţinerea atestatelor de administratori de
imobile.
Art. 28. Menţinerea în funcţie a unui administrator neatestat sau angajarea de
catre comitetul executiv (presedinte) al asociaţiei de proprietari a unui
administrator neatestat atrage după sine aplicarea de sancţiuni contravenţionale
prevăzute de articolul 56 alin. 1 lit. b din Legea nr. 230/2007.
Art. 29. Pentru administratorii deja atestaţi în baza vechii legislaţii, se vor aplica
prevederile prezentului Regulament. Dosarul existent la Compartimentul
administrarea patrimoniului local din cadrul Primariei oraşului Nădlac, se
completează cu certificatul de cazier judiciar si adeverinţa medicala.
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