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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.18
Din 27.02.2014

privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac
din data de 27.02.2014

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
27.02.2014,

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 27.02.2014, 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
PALADIE RĂZVAN FLORIN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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Anexa la
Hotărârea Consiliului local nr.18/27.02.2014

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

27.02.2014

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a
Consiliului local din data de 27.02.2014

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 30.01.2014.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru îndepărtarea
deficien

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ac
interes local, care vor fi prestate de beneficiarii Legii nr.416/2001, privind venitul minim
garantat, pentru anul 2014.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de investi
domeniul public al Orașului Nădlac concesionat Companiei de Apă Arad S.A., care se
realizează din fonduri IID ( Fond de Între

6.Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosin
imobilului situat în ora
parcela nr. cad.301949, 301949-C1, din CF nr.301949 Nădlac, acordat în baza
prevederilor Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.48/30.09.1997 Direc
Finan

7.Proiect de hotărâre privind  aprobarea parcelării terenului proprietatea Orașului
Nădlac, în suprafa 8 mp, parcela nr. cad.304601, eviden
Nădlac.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și
func

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii de locuinţe
care nu au acces la locuinţă ANL, a listei de prioritate pentru acordarea locuinţelor pentru
tineri, destinate închirierii şi a listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate
închirierii, în oraşul Nădlac, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe.

10.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului de principiu privind preluarea cu
transfer fără plată a imobilelor ( teren
oraşului Nădlac din domeniul privat al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor
Interne, prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea în proprietatea
Orașului Nădlac și administrarea Consiliului Local al Orașului Nădlac.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul
finan
pentru activită

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adi
concesiune nr.9016/20.09.2012
nr.9017/20.09.2012.

13.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 200.000 lei de la bugetul local
pentru anul 2014 Clubului sportiv de drept public Victoria Nădlac.
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14.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării finan
alocate din fondurile bugetului local al Ora
interes local în anul 2014.

15.Aviz de principiu în vederea concesionării, precum și a parcelării terenului
solicitat de către S.C. AMROMCO ENERGY S.R.L., în vederea identificării suprafe
solicitate.

16.Prezentarea raportului de activitate al Bibliotecii orășenești Nădlac pe anul
2013, precum

17.Solu
Nădlac sub nr.1630/14.02.2014.

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de lucrări edilitar-
gospodăre

19.Diverse.

PREŞEDINTE DE
PALADIE RĂZVAN FLORIN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

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

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

HOTĂRÂREA Nr.19
Din 27.02.2014

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac
din data de 30.01.2014

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 27.02.2014,

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 27.02.2014, 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

PALADIE RĂZVAN FLORIN SECRETAR
ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA Anexa la HCL nr.19/27.02.2014
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

PROCESUL VERBAL
al desfăşurării şedinţei ordinare din data de 30.01.2014 a Consiliului local Nădlac

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 30.01.2014 a fost
convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.57/23.01.2014, prin convocator şi
înmânarea invitaţiilor.

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

La ședință mai participă: d-l primar Vasile Ciceac, d-l secretar Alexandru Gros, d-na
Ianecsko Alina- consilier juridic din cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului local al
orașului Nădlac, d-l Cralic Ioan și d-l Gondec Pavel- compartiment contabilitate-casierie din
cadrul primăriei, d-l Roszkoș Ioan- șef SVSU Nădlac, d-na Șinca Anca Stela- compartiment
resurse umane din cadrul primăriei, d-na Ilieș Ioana Dorina- compartiment administrarea
patrimoniului local din cadrul primăriei, d-l Iamriska Cristian- reprezentant NT-TV.

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 30.01.2014.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 15.01.2014.

3.Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței parcelei nr. top.559, evidențiată în
CF nr.305554 Nădlac ( Nr. CF vechi 2201 Nădlac ).

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea indemnizaţiilor personalului voluntar din
cadrul Serviciului voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Nădlac pe anul 2014.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii pe anul
2014.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului
Local al oraşului Nădlac pe anul 2014.

7.Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafeţe din parcela  evidenţiată  în CF
nr. 303476  Nădlac – Nr. CF vechi 2201(provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 2201),
nr. top. 13691/56, în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate personală, d-
nei Kis Alina-Gabriela şi d-lui Kis Venczel, domiciliaţi în Nădlac, str. G. Enescu nr. 122, jud.
Arad.

8.Proiect de hotărâre privind  aprobarea listei cuprinzând solicitanții care au acces la
locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în orașul Nădlac și a listei cuprinzând solicitanții de
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locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, care nu au îndeplinit criteriile de
acces la locuință.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică  a imobilului
(construcţie şi teren), situat în oraşul Nădlac, parcela nr. top. 4055/8/2/2/1, înscrisă în CF nr.
303568 Nădlac ( Nr. CF vechi 9399 Nădlac), proprietatea privată a oraşului Nădlac.

10.Diverse.
D-l primar propune introducerea pe ordinea de zi a următoarelor puncte:

- Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului Consiliului Local Nădlac
în Adunarea generală a S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.
- Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție
pentru investiția ˝Reabilitarea rețelei de străzi din orașul Nădlac, faza D.A.L.I.˝ în cadrul
Programului național de dezvoltare locală pe anul 2014.
- Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei pentru cofinanțarea investiției˝Reabilitarea
rețelei de străzi din orașul Nădlac, faza D.A.L.I.˝ în cadrul Programului național de dezvoltare
locală pe anul 2014

D-l Paladie Răzvan propune inversarea punctului 6 cu punctul nr.9.
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 30.01.2014”, care este aprobat cu 15 voturi
DA. D-l secretar face precizarea că votul necesar pentru adoptarea proiectului  de hotărâre
este majoritatea consilierilor prezenţi ( 8 voturi ).

Se trece la pct.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței
extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 15.01.2014.

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 15.01.2014”, fiind aprobat cu 15 voturi DA- unanimitate de voturi, votul necesar
pentru adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 8 voturi ).

Se trece la pct.3. Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței parcelei nr.
top.559, evidențiată în CF nr.305554 Nădlac ( Nr. CF vechi 2201 Nădlac ).

Nefiind discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 15 voturi DA, 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 indemnizaţiilor personalului
voluntar din cadrul Serviciului voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Nădlac pe anul 2014.

D-l Porubski Ioan întreabă dacă s-au găsit soluții referitor la plata indemnizațiilor
restante.

D-l Gondec Pavel susține că s-au solicitat referate de justificare a sumelor, acestea nu
au ajuns la contabilitate, după ce se vor depune, se vor căuta și soluții de plată a
restanțelor.

D-l Porubski Ioan susține o mai bună colaborare pentru ca pe viitor să nu rămână
voluntarii neplătiți.

Nefiind alte discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat
aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 15 voturi DA, 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 organigramei și a statului de
funcţii pe anul 2014.
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Nefiind discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 15 voturi DA, votul
necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8
voturi ).

Se trece la pct.6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică
a imobilului (construcţie şi teren), situat în oraşul Nădlac, parcela nr. top. 4055/8/2/2/1,
înscrisă în CF nr. 303568 Nădlac ( Nr. CF vechi 9399 Nădlac), proprietatea privată a oraşului
Nădlac.

D-l secretar face precizarea că s-a omis a se trece suprafața terenului-172 mp,
respectiv construcție- 244 mp, fiind necesar a se efectua aceste precizări.

Nefiind alte discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat
aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 15 voturi DA, 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 atribuirea unei suprafeţe din parcela
evidenţiată în CF nr. 303476  Nădlac – Nr. CF vechi 2201(provenită din conversia de pe
hârtie a CF nr. 2201), nr. top. 13691/56, în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei
proprietate personală, d-nei Kis Alina-Gabriela şi d-lui Kis Venczel, domiciliaţi în Nădlac, str.
G. Enescu nr. 122, jud. Arad.

Nefiind discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 15 voturi DA, 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 aprobarea listei cuprinzând solicitanții
care au acces la locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în orașul Nădlac și a listei
cuprinzând solicitanții de locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, care nu
au îndeplinit criteriile de acces la locuință.

D-l Lupșa Eugen face precizarea că există depuse un număr de 10 cereri, din care 1
nu se încadrează, deoarece este necesar ca titularul să aibă contract de muncă pe durată
nedeterminată.

D-l Paladie Răzvan susține că dosarele se puteau completa cu documente doveditoare
până în data de 27. ianuarie, urmează a se efectua anchete sociale, există un număr de 10
cereri pentru 3 apartamente.

D-l primar face precizarea că atunci când s-a construit acest bloc ANL, s-a depus
documentația pentru un nou bloc ANL, s-a primit aviz pentru edificarea acestuia pe fundația
de pe str. Victoriei, pentru un număr de 24 apartamente.

D-l Paladie Răzvan este de părere că până la data construirii, s-ar impune îngrădirea
locului respectiv, deoarece stâlpii aceia de beton arată și inestetic, dar reprezintă și un
pericol, mai ales pentru copii.

Nefiind alte discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat
aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 15 voturi DA, votul
necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în
funcție ( 10 voturi ).

Se trece la pct.9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al Consiliului Local al oraşului Nădlac pe anul 2014.

D-l Gondec Pavel susține că au intervenit modificări în ce privește veniturile, suma
totală fiind în cuantum de 13.335 lei, nefiind discuții la acest capitol, se supune la vot
capitolul de venituri cu suma de 13.335 lei, fiind pronunțate 15 voturi DA.

Se trece la analiza bugetului pe capitole:
- Autorități publice 51.02, conform propunerii comisiilor de specialitate, se propune

modificarea sumei propuse pentru reparații sediu primărie, suma care se propune
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fiind 30.000 lei, se supune la vot tot capitolul, cu rand 10, 20, 55, 71, fiind pronunțate
15 voturi DA

- Evidența informatizată a persoanei 54.02, se supune la vot tot capitolul, deoarece nu
există propuneri de modificare, cu rand 10, 20, fiind pronunțate 15 voturi DA

- Protecția civilă și poliția locală 61.02, se supune la vot tot capitolul, deoarece nu
există propuneri de modificare, cu rand 10, 20, 71 fiind pronunțate 15 voturi DA

- Învățământ 65.02, se supune la vot tot capitolul, deoarece nu există propuneri de
modificare, cu rand 10, 20, 59, 71 fiind pronunțate 15 voturi DA

- Sănătate 66.02, se supune la vot tot capitolul, deoarece nu există propuneri de
modificare, cu rand 10, 20, fiind pronunțate 15 voturi DA

- Cultură, recreere și religie 67.02-
D-l Lupșa Eugen susține că se propune modificarea la zone verzi, se propune ca suma

alocată pentru zone verzi să fie de 40.000 lei.
D-l Ambruș Lubomir susține ca suma de 10.000 lei să fie alocată pentru achiziționare

de pomi.
D-l primar face precizarea că probabil prima stradă pe care se vor planta acești pomi

va fi str. Dr. M. Luther, deoarece va fi prima stradă la care se vor finalize lucrările de
reabilitare, asociația grădinarilor este pregătită din acest punct de vedere pentru acțiunea de
plantare a pomilor.

D-l Lupșa Eugen susține că în ce privește Zilele orașului se propune alocarea sumei de
60.000 lei, pentru climatizare și ventilație sala casa de cultură- 26.000 lei.

D-l Somrak Dusan susține că s-a primit o ofertă în acest sens și se va încerca să se
încadreze în această sumă, proiectorul și ecranul sunt o dotare necesară, de fiecare dată
când este necesar, acestea se împrumută, sistemul de sonorizare se propune a fi unul
portabil care să fie ușor de transportat la diferite evenimente, precum și un microfon
portabil, care să fie ușor de alimentat, să fie și cu autonomie de funcționare fără alimentare
mai mare.

D-l Gondec Pavel susține că oferta care a fost depusă la contabilitate era în valoare de
40.000 lei.

D-l viceprimar susține că oferta pe care a primit-o între timp are o valoare de 26.000
lei.

Nefiind alte discuții, acest capitol se supune la vot, cu propunerile de modificare de
mai sus, fiind pronunțate 15 voturi DA.

D-l Lupșa Eugen susține că referitor la rând 59 au intervenit următoarele propuneri:
- Asociația Grădinarilor- 8000 lei, Club Sportiv Victoria Nădlac- 200.000 lei, suflători- 50.500
lei, clubul pensionarilor- 7000 lei, salasan- 6000 lei, editarea cărții Imaginile și chipurile
Nădlacului slovac de altădată- 15.000 lei, reabilitare muzeu- 24.000 lei, sprijin Biserica
penticostala-15.000 lei, Junii Nădlacului- 6000 lei, cu o precizare în ce privește suma care se
propune pentru Asociația Grădinarilor se alocă pentru plantarea de pomi.

D-l Bodnărescu Vasile susține că în ce privește suflătorii din turnul bisericii
evanghelice, aceștia aveau una dintre atribuții supravegherea localității în caz de incendiu,
cunoaște un caz concret în care nu s-a acționat în acest sens, este de părere că pe fișa
postului al angajaților este necesar să fie trecută și această atribuție.

D-l Kovacs Ștefan este de părere să se trimită în acest sens adresă din partea
primăriei referitor la propunerea de introducere a acestei atribuții în fișa postului, acolo mai
este o problemă, în sensul că există doar  3 persoane angajate, dar ar trebui să existe de
fapt 4.

Nefiind alte discuții, se supun la vot propunerile mai sus menționate făcute de d-l
Lupșa Eugen referitor la rând 59, fiind aprobate cu 15 voturi, de asemenea se supune la vot
și rândul 71, fiind aprobat cu 15 voturi.
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- Asigurări asistență socială 68.02- se supune la vot tot capitolul, deoarece nu există
propuneri de modificare, cu rand 10, 20, 57 fiind pronunțate 15 voturi DA

- Locuințe și servicii de dezvoltare publică 70.02, se supune la vot tot capitolul,
deoarece nu există propuneri de modificare, cu rand  20, 30, 71 fiind pronunțate 15 voturi
DA

- Protecția mediului 74.02
D-l Lupșa Eugen întreabă pentru ce se alocă suma de 12.000 lei pentru fântâni

publice.
D-l Cralic Ioan susține că este vorba de consumul de apă al acestor fântâni.
Se supune la vot tot capitolul, deoarece nu există propuneri de modificare, cu rand

20, 71 fiind pronunțate 15 voturi DA.
- 84.02 Străzi

D-l Lupșa Eugen susține că se propune modificarea sumei pentru comustibil pentru
întreținerea drumurilor agricole din extravilan la 16.000 lei, pentru deszăpeziri- 20.000 lei,
propuneri care sunt supuse la vot și aprobate cu 15 voturi DA.

- pentru Liceu branșament current trifazic- 19.000 lei, proiect DALI- 43.400 leiînființare 4
stații de autobuz- 10.000 lei, contribuția orașului pentru proiect DALI- 282.000 lei, sprijin
Biserica reformată- 2000 lei, sprijin Biserica ortodoxă sârbă- 2000 lei, 45.000 lei pentru
busturi, 10.000 lei pentru organizare de spectacole la Casa de cultură, propuneri care sunt
supuse la vot și aprobate cu 15 voturi DA

D-l Bodnărescu Vasile susține necessitatea depunerii de către Casa de cultură a
planului de activități care se propun a se organiza pe parcursul anului 2014, care să fie
prezentate consiliului.

D-l Lupșa Eugen susține că în ce privește programul de lucrări, suma totală să fie
aprobată, însă în ce privește lucrările, acestea să fie aprobate la o ședință viitoare.

- lista de investiții, conform sumelor aprobate, se supune la vot, fiind aprobată cu 15
voturi DA

D-l Lupșa Eugen susține că este necesar a se completa acest proiect de hotărâre cu
următoare prevedere- nici o lucrare care necesită proiect tehnic nu se angajează, până ce
această documentație nu este aprobată de către consiliul local, nefiind demarată nici o
procedură, această propunere să fie adusă la cunoștința compartimentului achiziții, cât și a
compartimentului contabilitate, patrimoniu, propunere care este supusă la vot și aprobată cu
15 voturi DA.

- anexa nr.3 la proiectul de hotărâre cu privire la numărul de salariați este supusă la
vot și aprobată cu 15 voturi DA

- proiectul de hotărâre, cu toate propunerile de modificare mai sus aprobate, cu
anexele aferente, este supus la vot și aprobat cu 15 voturi DA, votul necesar aprobării fiind
votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ).

Se trece la pct.10. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat
reprezentantului Consiliului Local Nădlac în Adunarea generală a S.C. COMPANIA DE APĂ
ARAD S.A.

Nefiind discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 15 voturi DA, votul
necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în
funcție ( 10 voturi ).

D-l Aldea Ioan este de părere că mandatarul consiliului ar trebui să aducă la
cunoștința companiei de faptul că s-a propus achiziționare de hidranți, iar în localitate nici
până în prezent nu a fost pus nici unul și trebuiau să fie puse 10.

D-l primar susține că este necesar să fie atenționați în ce privește lucrările care se
execută pe domeniul public referitor la rețeaua de canalizare, străzile arată ca după război,
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ar trebui totuși să poartă răspundere pentru ceea ce fac, autorizația de săpătură se acordă
cu condiția ca terenul să fie readus la starea inițială.

Se trece la pct.11. - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a
lucrărilor de intervenție pentru investiția ˝Reabilitarea rețelei de străzi din orașul Nădlac, faza
D.A.L.I.˝ în cadrul Programului național de dezvoltare locală pe anul 2014.

D-l secretar susține că se supune spre aprobare devizul general, indicatorii tehnico-
economic și tabelul străzilor care se propun pentru reabilitare.

Nefiind discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 15 voturi DA, votul
necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în
funcție ( 10 voturi ).

Se trece la pct.12. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei pentru cofinanțarea
investiției˝Reabilitarea rețelei de străzi din orașul Nădlac, faza D.A.L.I.˝ în cadrul Programului
național de dezvoltare locală pe anul 2014.

Nefiind discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 15 voturi DA, votul
necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în
funcție ( 10 voturi ), suma alocată fiind aprobată prin aprobarea bugetului la proiectul de
hotărâre de mai sus.

Se trece la pct.5. Diverse .
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 30.01.2014.

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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ROMÂNIA
JUDEŢUL  ARAD

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC
315500-Nădlac, str.1 Decembrie,nr.24,tel:0257474325,Fax:473300

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

HOTĂRÂREA nr.20
din 27.02.2014

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 27.02.2014,
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului orașului Nădlac nr.1719/2014
- Raportul de analiză a activităţii de prevenire împotriva incendiilor în urma constatărilor controlului
desfă
Arad, în perioada 03.02-07.02.2014, la primăria ora
pentru situa /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 Ordinului nr.160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare,
desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile
voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă
- prevederile Ordinului nr.718/2005 privind aprobarea Criteriilor de performan
organizatorică
- prevederile Ordinului nr.163/2007 privind aprobarea Normelor generale de apărare împotriva
incendiilor
- 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 comunică:
- primarului oraşului Nădlac;
- Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „V.Goldiş” al Judeţului Arad;
- Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Nădlac;
- Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac;
- Serviciului Centrului de Zi de îngrijire a copiilor Nădlac
- Clubului Sportiv Victoria Nădlac
- Compartimentului urbanism din cadrul primăriei
- Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- Compartimentului resurse umane din cadrul primăriei
- Instituţia Prefectului Judeţului Arad, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ-

Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE
PALADIE RĂZVAN FLORIN SECRETAR

ALEXANDRU GROS



JURIDIC 03.03.2014 2

Anexa la HCL nr.20 din 27.02.2014

Măsuri pentru remedierea deficienţelor la normele de apărare împotriva incendiilor la
nivelul unităţii administrativ teritoriale Nădlac

Nr.
Crt.

Deficienţe/Nereguli/Activităţi Propuneri de măsuri pentru
îndepărtarea deficienţelor la normele
de apărare împotriva incendiilor

Termen
de
realizare

Răspunde

1 Legea nr.307/2006 art.30 pct.1-
Sala de sport aflată în evidenţa
Primăriei Nădlac funcţionează fără
autorizaţie PSI.

Iniţial se va solicita punctul de
vedere a Inspectoratului dacă
clădirea se încadrează sau nu în
prevederile HG 1739/6
decembrie 2006 pentru
aprobarea categoriilor de
construcţii şi amenajări care se
supun avizării şi sau autorizării
privind securitatea la incendiu..
Obţinerea autorizaţiei de
securitate la incendiu pentru Sala
de sport, potrivit prevederilor
nr.307/2006 art.30 pct.1, dacă
legea prevede aceasta.

31.03.2014 -Primar Vasile Ciceac
-Compartiment
administrarea
patrimomiului local
-Compartiment
urbanism

2 P.118/1999 art.2.3.48 –În încăperea
centralei termice există gol de
construcţie care comunică cu
magazia de materiale.

Desfiinţarea golului ce este
construit între spaţiul centralei
termice şi magazia la Sala de
sport cu respectarea prevederilor
Normativului P118/1999.

31.03.2014 -Primar Vasile Ciceac
-Compartiment
administrarea
patrimoniului local
-Compartiment
urbanism

3 OMAI 718/2005 art.12 pct.3-
SVSU Nădlac este un serviciu de
categoria a IV-a iar pentru buna
funcţionare a acestuia este necesară
încadrarea cu personal angajat în
condiţiile legii.

Încardrarea cu personalul angajat
la SVSU Nădlac potrivit OMAI
718/2005 art.12 pct.3., pentru
buna funcţionare a acestuia,
coroborat cu prevederile art.14 i)
din Legea nr.307/2006.

31.03.2014 -Primar Vasile Ciceac
-Compartiment resurse
umane

4 OMAI 718/2005 art.16 pct.1-Nu
există garaj pentru a doua
autospecială de stins incendii

Asigurarea spaţiilor pentru
dararea autospecialelor de stins
incendii şi a ambulanţai SMURD
Nădlac în vederea asigurării
capacităţii de intervenţie a
serviciului voluntar la nivelul
prevăzut de lege, în baza unui
studiu de fezabilitate pentru
realizarea  acestor obiective.

31.03.2014 -Consiliul Local
Nădlac
- Primar Vasile Ciceac

5 OMAI nr.163/2007 art.18 lit.b) –
Nu este întocmită fişa obiectivului
instituţiei Centrului de zi de
îngrijire a copiilor Nădlac.

Întocmirea şi înaintarea Fişei
Obiectivului Centrul de zi de
îngrijire a copiilor Nădlac la
Inspectorat.

03.03.2014 - șef serviciu Iaroş
Rudolf Andrei;
- Roszkoş Ioan şef
SVSU;

6 OMAI 163/2007 art.110 alin.2-
Administratorul instituţiei nu a
sigurat respectarea condiţiilor în

Desfiinţarea construcţiei
provizorii de pe calea de
evacuare a localului de şcoală

03.03.2014 -Primar Vasile Ciceac;
- Preşedintele Clubului
SportivVictoria Nădlac
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cea ce priveşte păstrarea în
permanenţă a gabaritului căilor de
evacuare, accesul secundar în
instituţie este redus prin
amplasarea unei construcţii
provizorii pentru personalul de
pază

nr.1, str. P-ţa Unirii nr.2, cu
respectarea prevederilor OMAI
nr. 163/2007 art.110 alin.2.

7 Normativul P118/1999 art.2.6.16 –
La şcoala primară , localul nr.5,
sensul de deschidere a uşilor este
contrar sensului de evacuare a
persoanelor

Schimbarea sensului de
deschidere a uşilor spre sensul
de evacuare a persoanelor la
toate căile de evacuare a
contrucţiei, cu respectarea
dispoziţiilor Normativului
P118/1999 art.2.6.16.

03.03.2014 -Director
prof. Huszarik Pavel

PREŞEDINTE DE
PALADIE RĂZVAN FLORIN SECRETAR

ALEXANDRU GROS



ROMÂNIA
JUDEŢUL  ARAD

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC
315500-Nădlac, str.1 Decembrie,nr.24,tel:0257474325,Fax:473300

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

HOTĂRÂREA NR.21
Din 27.02.2014

privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local, care vor fi prestate
de beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, pentru anul 2014

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
27.02.2014,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului  oraşului Nădlac nr.1716/2014
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei

oraşului Nădlac nr.1668/2014
- Prevederile art. 6 (7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu

modificările şi completările ulterioare
- Prevederile Ordonanţei nr.21 din 30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor

urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile art. 36 (1), (2), lit.”d”, (6) lit. a pct.16 din Legea nr.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 fvorabil al comisiei pentru activită - culturale, culte, învă
sănătate ineret și
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 Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul
2014, care vor fi prestate de beneficiarii Legii nr.416/2001, privind venitul minim
garantat, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică:
- Primarului oraşului Nădlac
- Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul primăriei oraşului Nădlac
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ

– Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE
PALADIE RĂZVAN FLORIN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

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

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

HOTĂRÂREA nr.22
Din 27.02.2014

privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra imobilului situat în orașul
Nădlac, str. G. Enescu, nr.74, jude

301949-C1, din CF nr.301949 Nădlac, acordat în baza prevederilor Hotărârii
Consiliului Local Nădlac nr.48/30.09.1997 Direc

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
27.02.2014,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.1715/2014
- Referatul  compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr.1714/2014
- Adresa Direc ublice-Timișoara

nr.4879/29.01.2014, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub
nr.1289/05.02.2014

- Adresa primăriei orașului Nădlac nr.1289/10.02.2014
- Hotărârea Consiliului local Nădlac nr.23/25.07.1992 privind atribuirea în

folosin de 25 ani, a unui imobil și a terenului aferent
pentru înfiin

- Hotărârea Consiliului local Nădlac nr.48/30.09.1997 privind prelungirea
termenului de atribuire în folosin de la 25 ani la 50 ani
respectiv pe o perioadă

- Prevederile Hotărârii Guvernului nr.520/2013 privind organizarea și
func

- Prevederile Ordinului nr.1104/2013 al pre
de Administare Fiscală privind aprobarea structurii organizatorice a
direc
cadrul acestora

- Extras CF nr. 301949 Nădlac
- Prevederile art. 36 (2), lit. ”c”, (5), art.124 din Legea nr. 215/2001

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

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

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

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

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra imobilului situat
în ora
cad.301949, 301949-C1, din CF nr.301949 Nădlac, acordat în baza prevederilor
Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.48/30.09.1997 Direc
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Finan r Publice atribuit în
baza prevederilor Hotărârii Consiliului local Nădlac nr.48/30.09.1997.
Art.2. Retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra imobilului men
cuprinsul prevederilor art.1 se face de către primarul oraşului Nădlac, d-l Vasile
Ciceac, pe bază de proces verbal, comisia de predare-primire fiind stabilită prin
dispozi
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:

 Primarului oraşului Nădlac
 Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
 Direc - Timișoara
 Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Biroul de Carte Funciară

Arad
 Instituţiei Prefectului – judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ – Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE
PALADIE RĂZVAN FLORIN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA
_____________________________________________________________________

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

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

HOTĂRÂREA Nr.23
Din 27.02.2014

privind aprobarea parcelării terenului proprietatea Orașului Nădlac, în suprafaţă
de 3928 mp, parcela nr. cad.304601, evidenţiată în CF nr.304601 Nădlac

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
27.02.2014,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.1505/2014
- referatul compartimentului urbanism din cadrul primăriei nr.1107/2014
- referatul de admitere al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad, Biroul

de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad nr.3115/2014, înregistrat la primăria
orașului Nădlac sub nr.1107/2014

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

- extras CF nr.304601 Nădlac
- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia

mediului şi turism, administraţie publică locală;
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură,

juridică şi de disciplină;
În temeiul art.45(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă parcelarea terenului situat în oraşul Nădlac, evidenţiat în CF
nr.304601 Nădlac, parcela nr. cad.304601, în suprafaţă de 3928 mp, în scopul delimitării a
2 parcele.

Art.2. După parcelare, vor rezulta următoarele parcele cu suprafeţele aferente,
conform schiţelor de parcelare şi amplasament şi delimitare, conform anexelor nr.1-3 care
fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

1. LOT 1, nr. cad.305499, în suprafaţă de 90 mp, categoria de folosinţă drum
exploatare, intravilan viran, proprietar Oraşul Nădlac asupra terenului

2. LOT 2, nr. cad.305500, în suprafaţă de 3838 mp, categoria de folosinţă
drum exploatare, intravilan viran, proprietar Oraşul Nădlac asupra terenului

Art.3. Terenul evidenţiat în CF nr.304601 Nădlac, parcela cu nr. cad.304601 nu a
făcut obiectul cererilor depuse în baza legilor proprietăţii.

Art.4. 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.5. Prezenta hotărâre se comunică:
 Primarului oraşului Nădlac,
 Cetăţenilor, prin afişare
 Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
 Compartimentului urbanism din cadrul primăriei
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 Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Biroul de Carte Funciară Arad
 Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ– Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE
PALADIE RĂZVAN FLORIN SECRETAR

ALEXANDRU GROS



ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
ORAȘ NĂDLAC
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

HOTĂRÂREA NR.24
din 27.02.2014

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
al aparatului de specialitate al Primarului orașului Nădlac

Consiliul Local al ora ă din data de
27.02.2014,

Având în vedere :
 Expunerea de motive a primarului orașului Nădlac, în calitate de iniţiator al

proiectului de hotărâre, înregistrată sub nr.1718/17.02.2014 prin care propune
Consiliului Local al orașului Nădlac  aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului orașului Nădlac

 raportul de specialitate întocmit de secretarul orașului Nădlac, înregistrat sub
nr. 1717/17.02.2014 ;

 Hotărârea Consiliului local al orașului Nădlac nr.66/15.04.2008 privind
aprobarea Regulamentului intern de organizare
orașului Nădlac

 Hotărârea Consiliului Local al orașului Nădlac  nr.10/30.01.2014 privind
aprobarea organigramei

 prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;

 prevederile art.40 din Legea  nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

 prevederile Legii nr. 7/2004, privind Codul de conduită a functionarilor publici,
republicată ;

 prevederile Legii nr. 477/2004, privind Codul de conduita a personalului
contractual din autoritatile si institutiile publice ;

 prevederile art. 36, alin. (2) litera a), ale alin. (3) litera b) şi ale art. 115, alin.
(1), litera b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

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

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

 avizul favorabil al comisiei pentru activită -culturale, culte, învă
sănătate
sport

În temeiul art.45, alin. (1) 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 Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de
specialitate al primarului orașului Nădlac, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.



Art. 2 Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare va fi adus la cunoştinţă
sub semnătură funcţionarilor publici şi personalului contractual din aparatul de specialitate
al primarului orașului Nădlac.

Art. 3 Cu data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local al
orașului Nădlac  nr. 66/15.04.2008, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Primăriei orașului Nădlac .

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică  :
 Primarului orașului Nădlac
 Compartimentelor și serviciilor funcţionale din cadrul aparatului de specialitate

al primarului orașului Nădlac
 Compartimentului Resurse umane
 Pe site-ul institutiei
 Instituţiei Prefectului judeţului Arad – Serviciul Juridic și Contencios-

Compartiment Juridic și Controlul Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE
PALADIE RĂZVAN FLORIN SECRETAR

ALEXANDRU GROS



PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂDLAC
SECRETAR UAT NĂDLAC
Nr. _______ din _______.2014

REFERAT,

Având în vedere :
1. că de la adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin

H.C.L. nr. 66 din 15.04.2013 au fost emise acte normative prin care  a fost
modificat cadrul legal şi atribuţiile din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului orașului Nădlac ;

2. structura organizatorică a instituţiei aprobată prin Hotărârea Consiliului Local
al orașului Nădlac nr.10/30.01.2014

3. prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. prevederile art. 40 din Legea  nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

5. prevederile Legii nr.7/2004, privind Codul de conduită a functionarilor
publici, republicată ;

6. prevederile Legii nr.477/2004, privind Codul de conduita a personalului
contractual din autoritatile si institutiile publice ;

7. că la aprobarea structurii organizatorice au fost respectate prevederile art.3(3)
din OUG 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea
funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi
reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub
autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor și a art. 112 alin.
(1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora numărul total al
funcţiilor publice de conducere din cadrul fiecărei autorităţi sau instituţii
publice, cu excepţia funcţiilor publice de secretar al unităţii administrativ-
teritoriale şi de şef al oficiului prefectural, este de maximum 12 % din numărul
total al funcţiilor publice, precum şi prevederile art. XVI din Legea nr.
161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi
sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
în sensul că :



a) pentru constituirea unui birou este necesar un număr de minimum 5 posturi de
execuţie;

b) pentru constituirea unui serviciu este necesar un număr de minimum 7 posturi de
execuţie;

c) pentru constituirea unei direcţii este necesar un număr de minimum 15 posturi de
execuţie;

d) pentru constituirea unei direcţii generale este necesar un număr de minimum 25 de
posturi de execuţie.
Faţă de considerentele expuse anterior,

AVIZEZ ȘI  PROPUN :

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de
specialitate al Primarului orașului Nădlac

SECRETAR UAT NĂDLAC
GROS ALEXANDRU



ORAȘ NĂDLAC
Regulament de organizare

ROF Page 1

Anexa
la H.C.L. nr. 24 din 27.02.2014

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
AL APARATULUI DE SPECIALITATE

AL PRIMARULUI ORAȘULUI NĂDLAC

CAP. I – DISPOZIŢII GENERALE

Art.1 Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare (R.O.F.) este actul administrativ care
detaliază modul de organizare pecialitatea , stabileşte regulile de
funcţionare, politicile, procedurile şi atribuţiile acestora, conform legii.
Art.2. Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al
primarului orașului Nădlac va fi completat cu prevederile Ordinului nr. 946/2005 pentru
aprobarea Codului controlului intern,cuprinzând standardele de management / control intern la
entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial,republicat, precum şi
cu prevederile Ordinului nr.1389/2006 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului
finanţelor publice nr. 946/2005, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3 - Primarul orașului Nădlac îndeplineşte o funcţie de autoritate publică, conduce administraţia
publică locală a orașului Nădlac şi aparatul de specialitate, conform Legii administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4- (1) Primarul, viceprimarul, secretarul orașului, împreună cu aparatul de specialitate constituie o
structură funcţională cu activitate permanentă, denumită în continuare Primăria orașului Nădlac, care
aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile Primarului, soluţionând probleme curente
ale colectivităţii locale.
(2)Viceprimarul este subordonat primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega
atribuţiile sale.
(3) Secretarul orașului Nădlac este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau
administrative şi se bucură de stabilitate în funcţie, în condiţiile legii.
Art.5 Primarul reprezintă autoritatea executivă în realizarea autonomiei locale, în relaţiile cu autorităţile
publice, cu persoanele fizice şi juridice române şi străine, precum şi în justiţie. În relaţiile dintre Consiliul
local, ca autoritate deliberativă şi Primarul orașului Nădlac, ca autoritate executivă, nu există raporturi
de subordonare.
Art.6- Regimul general al raporturilor juridice dintre funcţionarii publici şi Primarul orașului  şi Consiliul

local al orașului Nădlac este reglementat de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.7- Salariaţii angajaţi cu contract individual de muncă îşi desfăşoară activitatea în baza raporturilor
de muncă, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003-Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art.8- Normele de conduită profesională a funcţionarilor publici sunt reglementate de Legea nr.
7/2004, republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici şi sunt obligatorii pentru
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funcţionarii publici, precum şi pentru persoanele care ocupă temporar o funcţie publică în cadrul
Primăriei orașului Nădlac.
Art.9- Normele de conduită profesională a personalului contractual sunt reglementate de Legea nr.
477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
Art.10- Atribuţiile din prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare vor fi preluate şi
prevăzute în Fişa postului întocmită pentru fiecare salariat din compartiment de către
conducătorii acestora.
Art.11- Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare se modifică şi se completează de drept cu
prevederile legislaţiei în vigoare ulterioare aprobării lui şi se completează cu procedurile de sistem,
procedurile de lucru, instrucţiunile de lucru elaborate şi aprobate în cadrul sistemului de control
managerial.
Art.12- Salariaţii răspund de cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei specifice domeniului de activitate a
compartimentului din care fac parte.
Art.13 – Aparatul de specialitate al Primarului orașului Nădlac îşi desfăşoară activitatea curentă în
imobilul proprietatea publică a orașului Nădlac şi utilizează dotările puse la dispoziţie pentru
funcţionarea în condiţii de eficienţă.
Art.14 – Sediul administrativ al Primăriei este în orașul Nădlac, str. 1 Decembrie nr.24.
Art.15 – Finanţarea Primăriei  se asigură din bugetul local, din impozitele şi taxele locale instituite cu
respctarea prevederilor legale şi din alte venituri, conform legii.
Art.16 – Primăria orașului Nădlac administrează bunuri imobile şi mobile, proprietatea publică sau
privată a orașului Nădlac, după caz, evidenţiate distinct în evidenţa contabilă şi, după caz, în
evidenţele de carte funciară.

CAPITOLUL II – OBIECTIVELE GENERALE ALE APARATULUI DE
SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAȘULUI NĂDLAC

Art.17 Obiectivele principale ale aparatului de specialitate al primarului orașului Nădlac, în
îndeplinirea atribu onarilor , sunt :

a) Administrarea eficientă a resurselor financiare și materiale în baza principiului autonomiei
locale

b) Administarea, gestionarea, între patrimonioului public și privat al
orașului Nădlac

c) Dezvoltarea teritorială, amenajarea teritoriului și urbanism, protejarea valorilor de patrimoniu

d) Gestionarea datelor specifice cadastrului agricol
e) Aplicarea politicii fiscale a statului în domeniul impozitelor și taxelor locale reglemetată prin

Codul Fiscal
f) Gestionarea datelor specifice registrului agricol
g) Crearea unui sistem unitar de presta

defavorizate
h) Realizarea unui management eficient al resurselor umane din primăria orașului Nădlac

privind recrutarea, selec performan
și a conduitei, cariera precum și gestiunea și prelucrarea automată a datelor și de calcul a
drepturilor salariale

i) Asigurarea obiectivă
compartimentul de specialitate
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j) Realizarea unui sistem informatic integrat care să ofere faciită
activită rimăriei orașului Nădlac în vederea oferirii de servicii prompte și de
calitate către popula

k) Asigurarea eviden
l) Realizarea , în condi

asigurarea transparen
m) Punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de

eviden
n) Punerea în aplicare a prevederilor actelor normative în domeniul achizi
o) Aplicarea legila furnizării informa

patrimoniul public
structura clasifica

p) Punerea în execu normative care reglementează gestionarea
situa

q) Punerea în execu
publică, paza obiectivelor
Nădlac

r) Dezvoltarea locală a orașului Nădlac prin atragerea de fonduri nerambursabile
s) Promovarea valorilor culturale ale orașului

CAP. III – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A APARATULUI DE
SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAȘULUI NĂDLAC

Art.18. (1) Structura organizatorică a Primăriei orașului Nădlac este stabilită anual în conformitate cu
Hotărârea Consiliului Local Nădlac privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii  pentru
aparatul de specialitate al Primarului orașului Nădlac şi instituţiile şi serviciile publice de interes local
din subordinea Consiliului Local al orașului Nădlac .
(2)Structura organizatorică a aparatului de specialitate al  Primarului Oraşului Nădlac cuprinde, în
funcţie de volumul, complexitatea, importanţa şi specificul activităţii, este constituită din componente
funcţionale structurate în servicii, birouri şi compartimente a căror conducere este asigurată de către
primarul, viceprimarul, secretarul orașului, potrivit organigramei aprobate de consiliul local.
(3) La aprobarea structurii organizatorice au fost respectate prevederile art.3(3) din OUG 77/2013 și a
art. 112 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora numărul total al funcţiilor publice de conducere din
cadrul fiecărei autorităţi sau instituţii publice, cu excepţia funcţiilor publice de secretar al unităţii
administrativ-teritoriale şi de şef al oficiului prefectural, este de maximum 12% din numărul total al
funcţiilor publice, precum şi prevederile art. XVI din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv :

a) pentru constituirea unui compartiment este necesar un număr de minimum 1-4 posturi de
execu

a) pentru constituirea unui birou este necesar un număr de minimum 5 posturi de execuţie;
b) pentru constituirea unui serviciu este necesar un număr de minimum 7 posturi de execuţie;
În cazul subdiviziunilor aparatului de specialitate al primarului se realizează atribuţiile primarului

precum şi ale consiliului local, prin acte şi operaţiuni tehnice, economice şi juridice.
(4) Ele nu au capacitate juridică, administrativă, distinctă de cea a autorităţii în numele căreia
acţionează.
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Art.19. Conducătorii structurilor organizate conform art. 17 vor colabora permanent, în vederea
îndeplinirii la timp şi în mod corespunzător a atribuţiilor ce le revin din legi, decrete, hotărâri, ordine,
dispoziţii, a prevederilor legale în vigoare şi a sarcinilor ce le sunt încredinţate.
Art.20. În problemele de specialitate, structurile organizate conform art.17 întocmesc proiecte de
hotărâri, precum şi proiecte de dispoziţii, însoţite obligatoriu de rapoarte de specialitate, pe care le
prezintă  viceprimarului sau secretarului care le coordonează activitatea, în vederea supunerii spre
aprobare autorităţii locale administrative competente: primarului sau/şi consiliului local;
Art.21. (1) Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului din aparatul  specialitate al  primarului se fac
de către primar, în condiţiile legii.
(2) Consiliul local poate recomanda primarului, motivat, eliberarea din funcţie a conducătorilor
compartimentelor din aparatul propriu de specialitate al primarului.

CAP. IV – PRINCIPALELE ATRIBUŢII SPECIFICE ALE STRUCTURILOR
FUNCŢIONALE  DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE  AL
PRIMARULUI  ORAȘULUI NĂDLAC

SECRETAR UAT NĂDLAC conduce și coordonează activitatea următoartelor structuri :
 Serviciul public comunitar local de eviden a persoanelor
 Serviciul Public de Asisten
 Birou administrativ secretariat
 Compartiment Eviden
 Compartiment achizi
 Compartiment informatizare
 Aparat permanent de lucru al Consiliului Local Nădlac

Atribu
a) stabilite prin Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale:
 participă în mod obligatoriu la şedinţele consiliului local, în cadrul cărora exercită atribuţiile

stabilite de Legea nr. 215/2001, precum şi de regulamentul de organizare şi funcţionare a
Consiliului Local;

 coordonează compartimentele şi activităţile cu caracter juridic, precum şi alte compartimente a
căror coordonare a fost stabilită prin hotărâre a Consiliului Local (Compartimentul agricol ,
Serviciul Evidenţa Informatizată a Persoanelor, Compartimentul Administraţia Publică Locală,
Compartimentul Asistenţă Socială, Aparatul permanent de lucru al Consiliului Local Nădlac)

 exercită controlul de legalitate privind activitatea de autoritate tutelară prin intermediul
proiectelor de dispoziţii ale primarului şi proiectelor de hotărâri. Conducerea curentă a activităţii
acestor servicii publice revine altor responsabili. Secretarul are dreptul să controleze, să
intervină şi să propună primarului dispoziţii motivate în ceea ce priveşte legalitatea activităţilor
menţionate.

 contrasemnează hotărârile consiliului local, asumându-şi răspunderea pentru legalitatea
acestora   ; dacă un proiect de hotărâre este considerat ilegal, secretarul va transmite în scris
refuzul vizei de legalitate împreună cu obiecţiile sale;

 avizează pentru legalitate dispoziţiile  primarului; dacă un proiect de dispoziţie este considerat
ilegal, secretarul va transmite în scris refuzul vizei de legalitate împreună cu obiecţiile sale;

 urmăreşte rezolvarea corespondenţei în termenul legal, alta decât cea privind petiţiile
reglementate de OG 27/2002,  aprobată prin Legea nr.233/2002; pentru îndeplinirea acestei
atribuţii, primeşte, la solicitare, un raport săptămânal privind modul de respectare a termenelor
de soluţionare a corespondenţei, prin intermediul Compartimentului Relaţii cu Publicul;
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 asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de
secretariat, prin intermediul aparatului permanent de lucru al Consiliului Local Nădlac ;

 pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local;
 asigură comunicarea către autorităţile, instituţiile şi persoanele interesate a actelor adoptate de

consiliul local sau emise de primar, în termen de cel mult 10 zile, dacă alte prevederi legale nu
prevăd altfel, prin intermediul aparatului permanent de lucru al Consiliului Local Nădlac

 asigură aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ, prin
intermediul aparatului permanent de lucru al Consiliului Local Nădlac

 eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor cu caracter
secret, stabilit potrivit legii

 legalizează semnături de pe înscrisurile prezentate de părţi şi confirmă autenticitatea copiilor cu
actele originale, în condiţiile legii.

 îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute în Legea nr. 215/2001 sau responsabilităţi stabilite de
consiliul local ori de primar.

b)atribu în rela
 efectuează proceduri specifice privind convocarea consilierilor locali la ședintele

ordinare/extraordinare/de îndată ale Consiliului Local ele comisiilor de specialitate
 asigură pregătirea materialelor de

difuzare a materialelor  de anexa la invita
 asigură întocmirea  invita

respectarea prevederilor legale, odată  cu dispozi

 gestionarea registrelor speciale privind activitatea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local; punerea la dispozitia consilierilor locali a  modelelor de rapoarte de avizare si a
registrelor comisiilor; participarea la lucrarile comisiilor si urmarirea intocmirii rapoartelor de
avizare ale comisiilor; preluarea de la presedintii comisiilor a rapoartelor de avizare intocmite in
comisiile  de specialitate,  inregistrarea acestora in registrul de corespondenta al Consiliului
Local si  multiplicarea si difuzarea acestora catre consilierii locali;

 propune programul ședintelor de Consiliu Local în func
amânare

 asigură întocmirea  listei de prezen a  consilierilor locali,
 participă la ședintele Consiliului Local si asigură întocmirea proceselor-verbale al

Consiliului Local; înaintează procesul-verbal de
consiliului local

 asigură redactarea hotărârilor adoptate, nd cont de amendamentele/propunerile solicitate si
aprobate de Consiliul Local și  le înaintează spre verificare și semnare la președintele de

;
 înregistrează în ordine cronologică în Registrul special cu eviden a actelor administrative, a

hotărârilor adoptate în cadrul fiecărei ședinte a Consiliului Local,
 efectuează procedurile legale privind  afișarea  proceselor-verbale de

procese-verbale de afișare, ce sunt înregistrate în registratura generală;
 asigură pregătirea documentatiei necesare în vederea  comunicării in termenul legal a

hotărârilor adoptate de Consiliul Local către Institu ului Arad
 asigură întocmirea dosarelor  de

încheiere  preşedintelui de şedinţă;
 acordă sprijin în redactarea proiectelor de hotărâre propuse de consilieri locali, de primar,

viceprimar sau de cetăţeni
 asigură întocmirea  lunară  a  fișei de pontaj a consilierilor locali la i in

plen ale Consiliului Local și înaintarea acestei situatii pe baza de semnatură compartimentului
resurse umane în vederea acordării indemniza
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 întocmește  rapoarte în legătura cu modul de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului
Local;

c) stabilite prin legi speciale, alte acte normative
 Îşi asumă răspunderea pentru legalitatea emiterii certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de

construire, responsabilitate stabilită prin: Legea nr.50/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare (Legea nr.453/2001, privind autorizarea executării construcţiilor), Ordinul
1943/2001,privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 şi prin alte acte
normative care completează materia autorizării executării construcţiilor;

 Exercită atribuţiile în domeniul emiterii  autorizaţiilor de funcţionare a unor activităţi economice
de către persoanele fizice.

 Exercită atribuţiile privind organizarea aplicării legii fondului funciar, rezultate din calitatea de
secretar al comisiei (Legea nr. 18/1991, republicată,privind fondul funciar şi celelalte acte
normative care completează materia)

 Coordonează, verifică şi răspunde de modul de completare şi ţinere la zi a registrului agricol,
conform legisla ;

 Conduce Registrul agricol;
 În domeniul recensământului populaţiei, al clădirilor şi în domeniul recensământului terenurilor

agricole şi al animalelor - îşi asumă responsabilităţile stabilite prin actele normative specifice
domeniului, în calitatea sa de vicepreşedinte al comisiei locale de recensământ;

 În domeniul organizării alegerilor locale şi a celor generale, îşi asumă responsabilităţile
prevăzute în legi speciale.

 îndeplineşte funcţia de consilier etic ce derivă din prevederile Legii nr. 7/2004
 Coordonează activitatea de acordare a subvenţiilor şi ajutoarelor pentru producătorii agricoli.
 Exercită atribuţiie privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în agricultură.
 Ţine evidenţa contractelor de arendă;
 Conduce registrul special privind contractile de arendă.
 Exercită responsabilităţile privind eliberarea şi evidenţa certificatelor de producător agricol
 Conduce registrul certificatelor de producător agricol.
 Coordonează activitatea Comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor

imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 şi exercită atribuţiile
stabilite prin acest act normativ.

 Exercită atribuţiile prevăzute prin actele normative referitoare la coordonarea activităţilor
serviciului de evidenţă informatizată a persoanei, conform OG 84/2001, privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi
celorlalte acte normative care reglementează materia;

 Conduce registrul de sesizări privind deschiderea procedurilor succesorale, cf. Legii 571/2003
 Exercită atribuţiile stabilite prin Legea 7/1996, legea cadastrului şi publicităţii imobiliare.
 Exercită atribuţiile prevăzute de actele normative în vigoare privind acordarea ajutoarelor pentru

încălzire.
 Exercită toate celelalte atribuţii date în responsabilitatea secretarului, prevăzute în legi, hotărâri

ale Guvernului, ordonanţe, ordonanţe de urgenţă, hotărâri ale Consiliului Local, dispoziţii ale
Primarului etc.

c) atribuţii privind sesizările succesorale, conform Legii 571/2001 şi a OG 92/2002:
 solicită lunar - de la Serviciul  comunitar de evidenţă a persoanei-lista decedaţilor cu ultimul

domiciliu în oraşul Nădlac;
 transmite -în termenul legal- solicitări de verificare a eventualelor debite ale persoanelor

decedate, debite înscrise în evidenţele compartimentului Taxe-impozite, Compartimentului
Evidenţa Agricolă, Compartimentuluii  "Administraţia Patrimoniului Local", precum şi în alte
evidenţe, după caz, susceptibile de a face dovada eventualelor creanţe ale administraţiei;

 sintetizează situaţia creanţelor comunicate, completează formularele privind sesizarea notarului
public şi înregistrează-în termenul legal- la biroul notarial public desemnat conform legii,
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sesizările pentru deschiderea procedurilor succesorale, în vederea participării administraţiei la
realizarea creanţelor din activul succesoral al celui decedat;

 asigură conducerea registrului special al sesizărilor succesorale;
d) alte atribuţii
 studiază permanent legislaţia în vigoare şi informează primarul în legătură cu principalele acte

normative specifice administraţiei publice locale, atribuţiile, obligaţiile şi responsabilităţile
consiliului local, a primarului şi administraţiei publice locale, în general.

 îndeplineşte si alte atribuţii, la solicitarea şefilor ierarhici, în limita competentei profesionale.

BIROU ADMINISTRATIV SECRETARIAT
Este   in subordinea directă a secretarului unităţii administrativ- teritoriale .

a) Activită
 primirea, înregistrarea in registrul special de coresponden

expedierea actelor  primite prin intermediul  poștei  si poștei secrete, cu respectarea
dispozitiilor legale privind păstrarea confiden
de te publicului

 ordonarea în mape a coresponden -o
secretarului orașului Nădlac

 distribuirea operativă a corespondenţei repartizate formată din cereri, reclamaţii şi sesizări
adresate de petenţi și urmărirea rezolvării acesteia în termen procedând la descărcarea
acesteia

 primirea răspunsurilor de la compartimente/birouri/servicii si comunicarea in termen către
petenti, lucrări eviden

 întocmirea lunară a situa a nesolu
acesteia spre analiza conducerii institu

 afișarea la sediul propriu  si/sau pe site-ul propriu, mass-media locală a  dispozi
caracter normativ pentru a fi aduse la cuno publică, cu obliga se întocmi
proces-verbal de afișare, înregistrat in registratura generală

 înmânarea nr. de înregistrare fiecărui petent care depune cererea, reclama
 încadrează documentele conform nomenclatorului arhivistic în vigoare și constituie dosare

documentelor create
 ia măsuri de multiplicare a coresponden în cazul când rezolvarea acesteia vizează mai

multe structuri
 asigură expedierea coresponden

expediere, pe borderouri de predare –primire
 gestionează timbrele po

compartimnetului contabilitate – casierie justificarea timbrelor utilizate la expedierea
coresponden

 primește și asigură aplicarea prodecurii de afișare – dezafișare  a cita
judecătore
interes intern


 Întocmeşte rapoarte de specialitate în domeniul de activitate al serviciului pentru proiectele de

hotărâri, în vederea promovării lor în Consiliul Local;
 Îndepline

b) Activită n cadrul  biroului, ce includ arhiva institu iei:
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 Iniţiază şi organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului arhivistic al dosarelor în cadrul
unităţii respective, asigură legătura cu Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale, în vederea
verificării şi confirmării nomenclatorului, urmăreşte modul de aplicare a nomenclatorului la
constituirea dosarelor;

 Verifică şi preia de la compartimente, pe bază de inventare şi procese verbale dosarele
constituite, întocmeşte inventare pentru documentele fără evidenţă  aflate în depozit,asigură
evidenţa tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitul de arhivă pe baza registrului de
evidenţă curentă;

 Şeful compartimentului de arhivă este secretarul comisiei de selecţionare şi în această calitate
convoacă comisia în vederea analizării dosarelor cu termene de păstrare expirate şi care pot fi
propuse pentru eliminare ca fiind nefolositoare,întocmeşte formele prevăzute de lege pentru
confirmarea lucrării de către Arhivele Naţionale, asigură predarea integrală a arhivei
selecţionate la unităţile de recuperare;

 Cercetează documentele din depozit în vederea eliberării copiilor şi certificatelor solicitate de
cetăţeni pentru dobândirea unor drepturi, în conformitate cu legile în vigoare;

 Pune la dispoziţie pe baza de semnătură şi ţine evidenţa documentelor împrumutate
compartimentelor creatoare, la restituire verifică integritatea documentului împrumutat, după
restituirea acestea vor fi reintegrate în fond;

 Organizează depozitul de arhivă după criterii prealabil stabilite, conform Legii Arhivelor
Naţionale, menţine ordinea şi asigură curăţenia în depozitul de arhivă, solicită conducerii unităţii
dotarea corespunzătoare  a depozitului(mobilier, rafturi,mijloace PSI, etc.), informează
conducerea unităţii şi propune măsuri în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare de
păstrare şi conservare a arhivei;

 Pune la dispoziţia delegatului Arhivelor Naţionale toate documentele solicitate cu prilejul acţiuni
de control privind situaţia arhivelor de la creatori;

 Pregăteşte documentele (cu valoare istorică) şi inventarele acestora, în vederea predării la
Arhivele Naţionale, conform prevederilor Legii Arhivelor Naţionale;

 Gestionează şi păstrează în condiţii bune  bunurile aflate în folosinţa compartimentului.
 Gestionează imprimatele cu regim special conform Dispozitiei primarului nr.335/15.04.2010.
 Cercetează documentele fostelor CAP-uri Mureşul şi Victoria Nădlac,în vederea eliberării

certificatelor solicitate de cetăţeni pentru dobândirea unor drepturi, în conformitate cu legile în
vigoare;

 informează conducerea institutâ e măsuri în vederea asigurării condi
corespunzătoare de păstrare a arhivei;

 arhivarează actele administrative emise de primar și Consiliul Local Nădlac, numerotează,
sigilează şi păstrează registrele de corespondenţă ale primăriei și ale Consiliului Local

 întocmește proiectele de hotărâri ale Consiliului Local şi ale proiectelor de dispoziţii  ale
Primarului,  specifice domeniului de activitate, precum şi a  rapoartelor de specialitate în
domeniul de activitate al serviciului pentru proiectele de hotărâri, in conformitate cu prevederile
Legii nr. 24/2000,  în vederea promovării  acestora  în Consiliul local

 propune serviciului Buget Financiar Contabilitate, dacă este cazul, efectuarea operaţiunilor
specifice angajării, lichidării şi ordonanţării cheltuielilor din cadrul
direcţiei/serviciului/compartimentului, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 la Normele metodologice
aprobate prin Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi
organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale,cu modificările şi
completările ulterioare ;

c) Activită i, ce includ  atribu
:
 respectă relaţiile ierarhice, disciplina la locul de muncă, normele de conduită în relaţiile cu
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ceilalţi membrii ai colectivului de muncă ;
 întocmeşte necesarul de materiale (de curăţenie, rechizite, imprimate, alte materiale) şi le

supune spre aprobare şefului de serviciu;
 se preocupă de aprovizionarea cu diverse materiale (de curăţenie, întreţinere, rechizite de

birou, etc.) ;
 se îngrijeşte de a nu crea stocuri peste necesar sau de a nu procura bunuri şi materiale de care

instituţia nu are nevoie ;
 recepţionează, depozitează şi repartizează mijloacele fixe, obiectele de inventar şi diversele

materiale ;
 se preocupă de reparaţiile pentru birotică şi tehnica de calcul atât în garanţie cât şi post

garanţie ;
 procură oferte de preţuri pentru diverse achiziţii ;
 participă la acţiunea de arhivare a documentelor instituţiei, cu respectarea criteriilor de păstrare

pentru documentele cu caracter secret ;
 îndeplineşte funcţia de gestionar al mijloacelor fixe , obiectelor de inventar, a materialelor         (

materiale de curăţenie, rechizite de birou,  materiale sanitare, etc.) ;
 are obliga

garan
 recepţionează pe baza documentelor de achiziţie, mijloacelor fixe, obiecte de inventar şi

materiale, în mod obişnuit la primirea lor, în cazuri speciale şi la furnizori, în care caz răspunde
de materialele primite şi pe timpul transportului ;

 primeşte şi înmagazinează bunurile, întocmind în aceeaşi zi formele necesare ;
 eliberează bunurile pe baza documentelor legale (bonuri de transfer, consum, etc.) aprobate de

conducătorul instituţiei ;
 verifică la sfârşitul lunii cu contabilul care conduce contul de obiecte de inventar, mijloace fixe şi

materiale dacă soldurile corespund cu cele din evidenţa contabilă ;
 comunică conducerii gradul de uzură şi degradare a bunurilor din dotare şi aduce la cunoştinţă

conducerii necesarul de obiecte ce urmează a fi înlocuit ;
 predă la serviciul contabilitate toate documentele pe baza cărora s-au recepţionat bunurile

intrate în gestiunea sa ;
 nu părăseşte locul de muncă fără acordul şefului ierarhic ;
 se preocupă pentru un consum optim de energie electrică şi termică (stinge becurile rămase

aprinse, supraveghează aparatura conectată la reţeaua electrică) ;
 îndeplineşte orice alte atribuţii profesionale stabilite de către şeful de serviciu.

În ce prive
 întocme l pie

comercian
 întocmește anual, semestrial, trimestrial, după caz, pentru fiecare comerciant care a

închiriat un loc în pia
 în baza facturii emite chitan
 depune anual, semestrial, trimestrial, după caz, numerarul încasat rezultat din

închirierea locurilor din pia
primăriei , pe bază de borderou

 preia biletele pentru pia narea
imprimantelor cu regim special, pe baza recep

 sumele încasate din vânzarea biletelor de pia
compartimentului impozite și taxe din cadrul primăriei, pe bază de borderou

 împreună cu agen asigură curătenia



ORAȘ NĂDLAC
Regulament de organizare

ROF Page 10

 se preocupă pentru autorizarea/reautorizarea de func
comform regelementărilor în vigoare

 întocmește proiectele de hotărâri ale Consiliului Local şi ale proiectelor de dispoziţii ale
Primarului,  specifice domeniului de activitate, precum şi a  rapoartelor de specialitate în
domeniul de activitate al serviciului pentru proiectele de hotărâri, in conformitate cu prevederile
Legii nr. 24/2000,  în vederea promovării  acestora  în Consiliul local

 propune serviciului Buget Financiar Contabilitate, dacă este cazul, efectuarea operaţiunilor
specifice angajării, lichidării şi ordonanţării cheltuielilor din cadrul
direcţiei/serviciului/compartimentului, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 la Normele metodologice
aprobate prin Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi
organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale,cu modificările şi
completările ulterioare ;

d) activită administratorului TV online
angajat in cadrul și pe durata proiectului suportat din fonduri externe nerambursabile :
 actualizează cu informaţii noi site-ul www.nt-tv.eu
 realizează montaje audio-video pentru site-ul www.nt-tv.eu
 scrie articole şi filmează evenimentele principale cu şi despre oraşul Nădlac
 realizează reportaje, interviuri pentru site-ul www.nt-tv.eu
 respectă Regulamentul de funcţionare al site-ului www.nt-tv.eu;
 realizează reportaje, interviuri
 Asigură arhivarea , restaurarea , securitatea şi integritatea documentelor şi filmelor în format

electronic
 răspunde de funcţionarea corectă şi continuă, întreţinerea şi depanarea echipamentelor
 îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către şeful ierarhic superior, sau de către conducerea

primăriei, cu respectarea prevederilor legale

e) activită ud  atribu asigurării
curăteniei/igienizării institu și a clădirilor aferente :
 asigură cură

locale/casei de cultură , inclusiv a spa din jurul clădirilor
 îngrijește și răspunde de obiectele de inventar pe care le are în primire
 mătură, aspiră

institu
 mătură, spală și dezinfectează corect, zilnic încăperile grupurilor sanitare: chiuvetele și WC-

urile
 între
 udă florile și spală și șterge pervazurile geamurilor
 spală lunar ușile și mobilierul
 aerisește zilnic încăperile supuse cură
 execută lunar cură din cadrul

primărei/bibliotecii/sediului poli
 efectuaează cură din cadrul primărei/bibliotecii/sediului poli

de cultură
 la cererea
 în cadrul activită supraveghează și păstrează

materialele, bunurile
 utilizează ptim materialele pentru cură

men



ORAȘ NĂDLAC
Regulament de organizare

ROF Page 11

 solicită la timp materialelele necesare unei bune desfă
 se preocupă pentru un consum optim de energeie electrică ( stinge sursele de iluminat rămase

în func
 își păstrează lucrurile personale în dulap special destinat
 suportă contravaloarea obiectelor de inventar de care răspunde și care lipsesc la inventarierea

perioadică
 are obliga

pompieri , SMURD
 îndeplinește orice alte atribu

f) activită expertului local pentru Romi
:

Expertul local pentru romi este o persoană de etnie romă, recomandată de comunitatea de romi
pentru a fi angajată, având dublu rol de reprezentare a comunitătii de romi în primărie şi a primăriei în
comunitatea de romi. Rolul şi importanţa expertului local pentru problemele romilor sunt stipulate in
Strategia Guvernului Romaniei privind Imbunătăţirea Situaţiei Romilor. Expertul local pentru romi este
angajat al primăriei lucrând în cadrul unor echipe pluridisciplinare, care asigură servicii de suţinere
specializată pentru comunităţile de romi.

Expertul local pentru romi func i este responsabil pentru
desfă iei romilor, conform H.G. 430/2001, cu
modificările și completările din H.G.522/2006, privind Strategia Guvernului României de Îmbunătăţire a
Situaţiei Romilor.

Acesta se subordonează secretarului UAT, cât și primarului.
 Expertul local reprezintă principalul mediator dintre autoritatea publică și comunitatea de romi.
 Expertul local pentru romi are următoarele atribu :

o se ocupă medierea, consilierea, îndrumarea membrilor comunită ii de romi și pentru
aceasta colaborează cu diverse instituţii, planifică activităţi legate de comunitate;

o monitorizează intervenţiile făcute în comunitate, în cadrul unei echipe disciplinare,
pluridisciplinare sau interdisciplinare, care deserveşte funcţionarea autorităţilor publice
locale şi a comunităţii de romi.

o intervine atât în cadrul instituţional, cât şi în comunitate, la nivelul asigurării relaţiei cu
diverse servicii specializate: de asistenţă sociala, educative, locativă, sănătate, igienă,
medicale etc.

o se implică în implementarea măsurilor de incluziune socială a romilor, în dezvoltarea şi
menţinerea unor relaţii durabile de parteneriat între comunităţile de romi şi autorităţile şi
instituţiile publice locale în vederea incluziunii sociale a romilor, va facilita accesul
romilor la informare, va contribui la reducerea stereotipurilor şi prejudecăţilor faţă de
romi, va consolida legăturile între populaţia de romi şi populaţia majoritară, va reduce
stigmatul social prin modelul personal de reuşită în comunitate, va elabora propuneri de
finanţare pentru implementarea, în plan local, a măsurilor de incluziune socială.

Principalele activită i specifice desfăşurate de acest expert local pentru romi sunt:
 Asigurarea respectării drepturilor beneficiarilor;
 Evaluarea problemelor cu care se confruntă comunităţile de romi;
 Participarea la aplicarea planului de intervenţie în funcţie de domeniul sectorial  şi direcţiile

specifice de acţiune;
 Informarea membrilor comunităţii;
 Identificarea situaţiilor de risc din comunitate;
 Întocmirea planului de  activităţi;
 Consilierea membrilor comunităţii;
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 Planifică, organizează, coordonează, şi desfăşoară activităţi pentru îndeplinirea obiectivelor şi
sarcinilor din Planul General de Măsuri pentru aplicarea Strategiei de Îmbunătăţire a Situaţiei
Romilor (anexă a H.G. 522/2006);

 Solicită sprijinul şi colaborarea structurilor deconcentrate ale administraţiei publice centrale şi a
autorităţilor locale în vederea implementării  Strategiei de Îmbunătăţire a Situaţiei Romilor;

 Solicită sprijinul şi colaborarea Biroului Judeţean pentru Romi în vederea implementării H.G.
522/2006 şi a rezolvării problemelor identificate;

 Identifică şi evaluează nevoile comunităţilor locale de romi (prin aplicarea de chestionare, studii,
interviuri etc);

 Elaborează proiecte de dezvoltare locală a comunităţilor de romi în colaborare cu O.N.G.-uri şi
administraţia publică locală;

 Primeşte, acordă consiliere şi rezolvă în limita competenţelor legale, petiţiile şi problemele
cetăţenilor de etnie romă;

 Participă la medierea conflictelor inter şi intracomunitare;
 Participă ca invitat, la şedinţele Consiliului Local Nădlac pentru a prezenta problemele romilor

din localitate;
 Informează permanent comunitatea de romi şi O.N.G.-urile locale cu privire la acte normative şi

oportunităţi de rezolvare a unor probleme ale romilor din localitate;
 Colaborează cu toate organizaţiile neguvernamentale ale romilor din localitate pentru

implementarea H.G. 522/2006;
 Colaborează şi cu alte organizaţiii neguvernamentale (rome sau nerome) pentru implementarea

unor acţiuni de îmbunătăţire a situaţiei romilor din localitate;
 Participă împreună cu primăria la elaborarea Planului local de acţiune”, conform H.G. 522/2006;
 Elaborează rapoarte semestriale privind stadiul aplicării H.G. 522/2006 şi Planului local de

acţiune pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor” care este un document al autorităţii publice unde
este angajat Expertul local pentru romi şi care va fi transmis şi Biroului Judeţean pentru Romi
din cadrul Instituţiei Prefectului;

 Întocmeşte corespondenţa din aria de responsabilitate;
 Participă la programe de formare şi perfecţionare;
 întocmește proiectele de hotărâri ale Consiliului Local şi ale proiectelor de dispoziţii  ale

Primarului,  specifice domeniului de activitate, precum şi a  rapoartelor de specialitate în
domeniul de activitate al serviciului pentru proiectele de hotărâri, in conformitate cu prevederile
Legii nr. 24/2000,  în vederea promovării  acestora  în Consiliul local

 propune serviciului Buget Financiar Contabilitate, dacă este cazul, efectuarea operaţiunilor
specifice angajării, lichidării şi ordonanţării cheltuielilor din cadrul
direcţiei/serviciului/compartimentului, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 la Normele metodologice
aprobate prin Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi
organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale,cu modificările şi
completările ulterioare ;

În vederea îndeplinirii atribu Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, asigură  :
 întocmirea lunară a unui plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor

de muncă;
 ţinerea evidenţei efectuării orelor prevăzute pentru muncă, într-un registru;
 instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii;
 afişarea la loc vizibil a planului de acţiuni sau de lucrări de interes local prevăzut la lit. a), lista

cu beneficiarii de ajutor social, precum şi cu persoanele care urmează să efectueze orele de
muncă prevăzute la alin. (1);
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 transmiterea situa privind persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de
ajutor social, precum şi activităţile realizate de aceştia, conform planului de acţiuni , agenţiilor
teritoriale în termenul prevăzut la art. 131 alin. (3) din lege

 reactualizarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local în funcţie de solicitările venite
din partea instituţiilor partenere în organizarea şi evidenţa orelor de muncă

g) activită ul  biroului, ce includ  atribu :
 aprovizionează cu piese de schimb, combustibili şi lubrifianţi
 stabileşte necesarul de piese de schimb în funcţie de recomandările producătorului, codul

acestora şi rata de defect constatată, necesarul de combustibili în funcţie de traseul şi
consumul autovehiculului şi necesarul de lubrifianţi în urma verificării şi consumului specific;

 planifică traseele
 identifică programele de transport stabilite de primar;
 stabileşte traseele şi timpii de transport conform reglementărilor în vigoare; stabileşte
programul de conducere şi odihnă,

 respectă şi aplică normele de circulaţie pe drumurile publice în ceea ce priveşte conducerea
preventivă şi întreţinerea elementelor de rulare, frânare, iluminat şi păstrare a vizibilităţii

 efectuează transporturi de persoane
 pregăteşte autovehiculul în vederea efectuării transportului în special în ceea ce priveşte starea

tehnică, spălarea interioară şi exterioară, actele necesare plecării în cursă;
 supraveghează îmbarcarea călătorilor, verifică şi respectă graficele de circulaţie, verifică

închiderea uşilor;
 execută transportul pe rutele şi traseele indicate de angajator cu respectarea legislaţiei rutiere;
 asigură şi supraveghează debarcarea călătorilor.
 efectuează transporturi de marfă
 asigură şi supraveghează încărcarea mărfurilor; urmăreşte poziţionarea corectă a

autovehiculului, poziţionarea mărfurilor cu respectarea normelor privind sarcina pe osie (axa),
gabaritul şi stabilitatea în timpul mersului, fixarea şi/sau ancorarea cu dispozitivele speciale din
dotare, obţine autorizările necesare în cazuri de depăşire a normelor de încărcare pe osie, sau
a gabaritelor;

 execută transportul conform programului de transport dat de angajator; urmăreşte respectarea
rutelor şi traseelor indicate, adaptarea vitezei de circulaţie la restricţiile impuse de traseu, de
timp şi condiţiile atmosferice, precum şi de tipul mărfii transportate, ia măsurile de asigurare şi
pază a mărfii transportate, pe timpul odihnei regulamentare, solicită măsuri speciale de
protejare în cazuri de circulaţie deosebită (drumuri cu pante/rampe foarte mari, trasee
denivelate, alunecări de teren, etc.);

 execută reparaţiile în timpul procesului de transport (depanări în parcurs)
 localizează şi analizează defecţiunea cu rapiditate după indicaţiile aparatelor de bord,

semnalele acustice, optice sau comportamentul specific al autovehiculului, identifică cu
precizie efectele şi cauzele care au produs defecţiunea, piesele defecte şi în cazul
imposibilităţii efectuării reparaţiei informează imediat;

 adoptă măsuri de urgenţă de evacuare şi asigurare a călătorilor pe timpul reparaţiilor, ia măsuri
de protecţie şi/sau depozitare a mărfurilor transportate pe timpul asigurării reparaţiilor şi
asigură cu promptitudine asistenţă medicală de urgenţă în cazul accidentării călătorilor;

 efectuează reparaţiile conform instrucţiunilor din cartea tehnică auto când este competent
pentru realizarea acestora.

 obţine şi întocmeşte documentele de transport
 obţine în timp util documentele necesare autovehiculului şi autorizaţiile speciale în funcţie de

tipul şi dotările acestuia de la autorităţile competente;
 completează clar, citeţ, exact şi complet documentele / formularele necesare efectuării

transporturilor şi le predă la termen;
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 întocmeşte rapoarte referitoare la comportamentul tehnic al autovehiculului, la evenimentele
rutiere sau la alte probleme ivite în procesul de transport la termenele cerute, din proprie
iniţiativă sau la cererea angajatorului.

 predă autovehiculul la garajul unităţii sau la locul indicat de angajator imediat după încheierea
cursei.

 predă documentele de închidere a cursei organelor ierarhice ale angajatorului;
 pregăteşte şi verifică autovehiculul pentru cursă
 verifică şi asigură condiţiile tehnice pentru siguranţa circulaţiei, verifică dotările speciale

necesare transportului de marfă (sisteme de ancorare şi fixare, sisteme frigorifice, sisteme de
închidere etc.), verifică şi asigură existenţa dotărilor speciale (pentru PSI şi antiderapaj), a
pieselor de schimb necesare, a sculelor şi dispozitivelor necesare intervenţiilor în parcurs;

 semnalează eventualele defecţiuni mecanicului din unitate şi angajatorului;
 se ocupă de spălarea exterioară şi interioară a autovehicolului, verifică nivelul de combustibil şi

ulei, verifică şi asigură graficul realizării reviziilor tehnice curente ce se execută confor normelor
legale.

 identifică tipurile de documente necesare transportului funcţie de procesul de transport, tipul
autovehicolului, de dotările necesare şi de activitatea de transport şi se preocupă de
asigurarea securităţii documentelor, pe timpul desfăşurării cursei.

 propune serviciului Buget Financiar Contabilitate, dacă este cazul, efectuarea operaţiunilor
specifice angajării, lichidării şi ordonanţării cheltuielilor din cadrul
direcţiei/serviciului/compartimentului, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 la Normele metodologice
aprobate prin Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi
organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale,cu modificările şi
completările ulterioare ;

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

Compartimentul Audit Public  Intern este constituit în subordinea directă a primarului orașului Nădlac.
Misiunea și obiectivul general al compartimentului :Asigurarea obiectivă și consilierea destinate să
îmbunătă

Atribu fice ale Compartimentului Audit Public Intern sunt stabilite prin Legea nr. 672/2002
privind auditul public intern, actualizată cu modificările și completările ulterioare și normele
metodologice generale de aplicare a acesteia, după cum urmează :
 Elaborează norme metodologice interne  specifice Primăriei oraşului Nădlac , cu avizul UCAAPI
 Actualizează normele metodologice interne ori de câte ori apar modificări în cadrul legislativ

aplicabil
 Elaborează planul de audit multianual  pe o perioadă de trei ani şi planul anual de audit până la

data de 30 noiembrie a anului precedent  anului pentru care se elaborează
 Întocmeşte Referatul de justificare pentru întocmirea planului de audit strategic pe o perioadă

de trei ani şi a planului anual de audit
 Supune spre aprobare Planul de audit strategic pentru o perioada de trei ani şi planul anual

ordonatorului principal de credite până la data de 20 decembrie a anului precedent
 Efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management

financiar şi control ale primăriei sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate,
regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate
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 Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul Primăriei
oraşului Nădlac, inclusiv din entităţile subordonate, cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor
publice, precum şi la administrarea patrimoniului public . Compartimentul de audit public intern
auditează , cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele :
o activită

momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii
finali, inclusiv a fondurilor din finan

o plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare
o administrarea patrimoniului, precum și vânzarea, gajarea, concesionarea sau

închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unită
teritoriale

o concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităţii
administrativ – teritoriale

o constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de
creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora

o alocarea creditelor bugetare
o sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia
o sistemul de luare a deciziilor
o sistemele  de conducere şi control precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme
o sistemele informatice

 În derularea misiunilor de audit intern, auditorii respectă etapele şi principiile stabilite de
Normele interne privind exercitarea activităţii de audit public intern şi întocmesc documentele
corespunzătoare în conformitate cu modelele standard ale documentelor utilizate conform
Ghidului procedural al normelor

 Elaborează proiectul de raport de audit intern pentru fiecare misiune de audit
 Elaborează Raportul de audit intern final pentru fiecare misiune de audit intern
 Întocmeşte  pentru fiecare misiune de audit efectuată , tipurile de dosare prevăzute de normele

metodologice
 Urmăreşte pentru fiecare misiune de audit efectuată modul de implementare a recomandărilor

formulate în Raportul de audit intern final
 Realizează misiuni de audit ad-hoc necuprinse în planul anual de audit, la solicitarea

ordonatorului principal de credite
 Informează Serviciului Audit Intern din cadrul Direcţiei Generale Regionale  a Finan

Publice ca organ al UCAAPI în teritoriu , despre recomandările neînsuşite de către ordonatorul
principal de credite şi despre consecinţele neimplementării acestora

 Transmite la solicitarea Serviciului Audit Intern din cadrul Direcţiei Generale  Regionale a
Finan
rezultate din activităţile de audit

 Efectuează misiuni de consiliere conform legislaţiei în vigoare
 Elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern şi îl transmite în termenul stabilit de

cadrul legislativ Serviciului Audit Intern din cadrul Direcţiei Generale Regionale  a Finan
Publice  , Camerei de conturi Arad și  ordonatorului principal de credite

 Raportează ordonatorului principal de credite concluziile , constatările şi recomandările pentru
fiecare misiune de audit realizată

 Raportează ordonatorului principal de credite despre stadiul implementării recomandărilor
formulate în rapoartele finale de audit

 În cazul identificării unor iregularităţi semnificative sau posibile prejudicii, raportează în termenul
prevăzut de lege ordonatorului principal de credite

 Elaborează şi actualizează un program de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii auditului care să
acopere toate aspectele legate de activitatea de audit intern şi să monitorizeze permanent
eficacitatea acestuia
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 Pentru dezvoltarea competenţelor şi experienţei profesionale  auditorii interni efectuează un
minim de 15 zile pe an de pregătire profesională prin studierea legislaţiei referitoare la
activitatea de audit , a tematicilor privind domeniile auditabile  şi/sau participă  la  cursuri de
perfecţionare organizate de către institu

 Auditorii interni au obliga
publici, Codului de etică al auditorului intern și prevederile Cartei Auditului Intern

Sistemul de rela :
Compartimentul Audit Intern din punct de vedere ierarhic , potrivit prevederilor legale, se află în

subordonarea primarului.
Rela

și serviciile din cadrul primăriei

CABINET PRIMAR

Cabinetul primarului a fost înfiinţat ca un compartiment distinct, format din maximum două persoane,
în conformitate cu prevederile art. 66-67 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Personalul din cadrul cabinetului este numit şi eliberat din funcţie de către primar, îşi desfăşoară
activitatea în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, încheiat în condiţiile legii,
pe durata mandatului primarului, iar atribuţiile se stabilesc prin dispoziţie a primarului.

Activitătile  desfășurate în cadrul  cabinetului:
Activitatea se desfaşoară sub directă coordonare a Primarului.
Atribuţii:
 Verifică îndeplinirea și ia măsuri pentru îndeplinirea dispozi
 Controlează desfăşurarea activităţilor programate;
 Asigură legăturile primarului cu alte instituţii, societă şi agenţii economici de pe raza  orașului

Nădlac
 Asigură reprezentarea instituţiei la solicitarea primarului
 Asigură relaţiile internaţionale când este delegat;
 Participă, la cererea primarului la audienţele organizate săptămânal de primarul orașului

Nădlac, consemnează obiectul audienţei şi urmăreşte modul de rezolvare al plângerilor,
reclamaţiilor, sesizărilor formulate cu ocazia audienţei;

 Primeşte reclamaţiile şi sesizările persoanelor, adresate direct primarului, urmăreşte modul de
rezolvare a acestora în termen;

 Primeşte, ordonează şi prezintă Primarului corespondenţa sosită prin registratură, secretar UAT
Nădlac sau prin poşta specială;

 Întocmeşte programul zilnic de activitate al Primarului, conform indicaţiilor acestuia;
 Face convocări şi asigură alături de func e

publice ac desfășurarea protocolului atunci când este necesar;
 Informeaza zilnic Primarul prin note scurte despre sesizările presei privind activitatea instituţiei;
 asigură consilierea Primarului pe anumite probleme specifice unor domenii de activitate ale

administraţiei publice locale ; consiliere în elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege,
supunerea aprobării lucrărilor specifice activită
consiliere în emiterea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor date în competenţa primarului,  prin
lege şi alte acte normative

 pregăteşte informări şi materiale;
 realizează analize şi pregăteşte rapoarte;
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 asigură planificarea şi desfăşurarea acţiunilor şi manifestărilor organizate de Primar;
 acordă sprijin, îndrumă şi efectuează, din dispoziţia Primarului, controale de fond şi tematice

privind modul în care sunt respectate de personalul angajat normele legile în vigoare, hotarâriile
Consiliului Local, dispoziţiile Primarului şi prevederile Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare. Rezultatele controalelor efectuate conform mandatului primit vor fi finalizate într-un
raport scris prezentat Primarului cu propuneri de îmbunătăţire sau de sesizare a Comisiei de
Disciplină, în cazul existenţei unor fapte sau nereguli de natură disciplinară;

 participă la elaborea programului anual de investi
include/con
nefinanciare prevăzute de Legea 273/2006 a  finan

 îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţia Primarului.

SERVICIUL BUGET

(1) Serviciul buget este un serviciu funcţional din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, se
subordonează Primarului  şi este condus de un Șef serviciu.

Colaborează cu toate compartimentele Primăriei , inclusiv cu serviciile publice aflate sub
autoritatea Consiliului Local .

Serviciul are următoarea structură:
Șef serviciu având în subordine :
 Compartimentul Impozite și Taxe;
 Compartimentul Contabilitate-Casierie;

Serviciul Buget este un mecanism complex care răspunde de respectarea şi aplicarea legislaţiei
privind organizarea şi desfăşurarea activităţii economico-financiare şi contabile a instituţiei.

Scopul serviciului este acela de a utiliza şi gestiona resursele materiale şi financiare de care
dispune instituţia conform nevoilor, priorităţilor şi deciziilor luate, cu respectarea prevederilor legale şi
răspunderii personale.
(2)Șef Serviciu Buget :
 este func

subordine personalul serviciului.
Colaborează:
 cu toate  compartimentele din cadrul Primăriei, inclusive cu serviciile publice aflate sub

autoritatea Consiliului Local pentru elaborarea necesarului privind cheltuielile, identificarea
surselor de finanţare, derularea unor proiecte complexe cu finanţare diversificată;

 cu compartimentul de audit prin punerea la dispoziţia acestuia a documentelor care sunt supuse
auditării;

 cu compartimentul Administrarea Domeniului Public  pentru întocmirea documentaţiilor
necesare finanţării proiectelor şi altor lucrări;

 cu compartimentul resurse umane: fundamentarea cheltuielilor de personal şi cheltuielilor
materiale, vizând Serviciul administrativ, întocmirea statelor de plată sau pentru efectuarea plăţii
altor drepturilor salariale, precum şi pentru efectuarea, în comun, a inventarierii anuale;

 cu Arhitectul şef şi cu Administraţia domeniului public consultanţă reciprocă de specialitate în
derularea lucrărilor, proiectelor care necesită finanţare;

 cu Secretarul oraşului: asistenţă juridică în elaborarea unor proiecte de hotărâri, dispoziţii din
domeniul specific de activitate şi din activităţi social-economice pentru încasarea taxelor
specifice;

 cu Casa de Cultură: pentru încasarea taxelor specifice.

(3) Șef Serviciu Buget  are următoarele atribuţii specifice:
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 Stabileşte măsurile necesare şi soluţiile legale pentru buna administrare, întrebuinţare şi
executare a bugetului local;

 Propune pentru aprobare Consiliului local, în urma analizelor efectuate pe baza unor studii de
eficienţă, virările de credite şi soluţii pentru utilizarea fondurilor din rezerva bugetară;

 Asigură realizarea tuturor măsurilor necesare pentru actualizarea, inventarierea şi valorificarea
domeniului public şi privat al Orașului Nădlac;

 Stabileşte şi propune măsurile ce se impun pentru funcţionarea eficientă a serviciilor publice,
inclusiv pentru societăţile comerciale de interes local aflate sub autoritatea Consiliului local;

 Colaborează cu celelalte servicii pentru întocmirea raportului anual ce se prezintă Consiliului
local ;

 Asigură inventarierea anuală şi ori de câte ori este nevoie a bunurilor materiale şi valorilor
băneşti ce aparţin Orașului Nădlac şi administrarea corespunzătoare a acestora;

 Urmăreşte şi răspunde de efectuarea cheltuielilor cu respectarea disciplinei financiare şi
informează lunar ordonatorul principal de credite;

 Organizează, asigură şi răspunde de exercitarea, conform prevederilor legii, a controlului
financiar preventiv;

 Asigură, pe baza documentaţiei tehnico-economice prezentate, fondurile necesare pentru buna
funcţionare a unităţilor subordonate din domeniul învăţământului, asistenţei sociale, cultură,
sănătate, sport, turism;

 Urmăreşte şi răspunde de respectarea şi aplicarea hotărârilor Consiliului local şi a celorlalte
acte normative în domeniul economico-financiar;

 Participă la întocmirea dărilor de seamă trimestriale şi anuale;
 Urmăreşte şi verifică activitatea contabilă la unităţile extrabugetare şi autofinanţate din

subordinea Consiliului local ;
 Asigură desfăşurarea procesului de înregistrare computerizată a documentelor; participă la

realizarea aplicaţiilor     specifice;
 Asigură plata prin casierie a drepturilor băneşti cuvenite personalului din aparatul de specialitate

al Primarului, al consilierilor şi a persoanelor asistate social;
 Fundamentează şi întocmeşte anual, la termenele prevăzute de lege, proiectul bugetului local a

Orașului Nădlac, asigurând prezentarea tuturor documentelor necesare ordonatorului principal
de credite şi Consiliului local , în vederea aprobării bugetului anual; asigură şirăspunde de
respectarea termenelor şi procedurilor legale de elaborare şi adoptare a bugetului
local,antrenând toate serviciile publice şi instituţiile care colaborează la finalizarea proiectului şi
adoptareabugetului;

 participă la elaborea programului anual de investi
include/con e, cât și cele
nefinanciare prevăzute de Legea 273/2006 a  finan , obiective publice care
vor fi supuse anual unei ac

 Urmăreşte permanent realizarea bugetului local stabilind măsurile necesare şi soluţiile legale
pentru buna administrare, întrebuinţare şi executare a acestuia, cu respectarea disciplinei
financiare;

 Întocmeşte contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi îl supune aprobării Consiliului local;
 Verifică, propune şi analizează propunerile de rectificare a bugetului local, repartizarea pe

trimestre, utilizarea fondului de rezervă, pe care le supune aprobării Consiliului local ;
 Realizează studiile necesare şi supune aprobării Consiliului local  împrumuturile ce trebuie

efectuate pentru realizarea   unor acţiuni şi lucrări publice, urmărind respectarea formelor legale
pentru fundamentare, contractare, garantare şi rambursare a acestora;

 Prezintă ordonatorului principal de credite, anual sau ori de câte ori este necesar, datele
necesare pentru constatarea stării economice şi sociale a Orașului;

 Întocmeşte lunar contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor bugetare;
 Asigură personal specializat pentru comisiile de specialitate, în condiţiile legii;
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 Efectuează analiza privind elaborarea, inventarierea şi execuţia bugetului de venituri şi
cheltuieli, precum şi atragerea de noi surse de finanţare;

 Interpretează şi prezintă datele cu privire la evoluţia plăţilor şi încasărilor;
 Negociază şi încheie contracte economice împreună cu serviciile de specialitate;
 Analizează achiziţiile publice şi participă la licitaţii, în conformitate cu prevederile legale; face

propuneri la documentaţia de licitaţie care se supune aprobării în condiţiile legii;
 Urmăreşte derularea contractelor economice şi respectarea tuturor clauzelor contractuale;
 Propune, în condiţiile legii, cuantumul impozitelor şi taxelor locale, precum şi taxelor şi tarifele

speciale şi le supune aprobării Consiliului Local;
 Stabilește și constată impozitele și taxele locale, conform legisla

întârziere, precum și amenzile ce se aplică de către organele de specialitate ale Consiliului
local;

 Controlează, constată şi urmăreşte încasarea impozitelor şi taxelor locale, taxelor şi tarifelor
speciale, conform legislaţiei în vigoare, a majorărilor de întârziere, precum şi a amenzilor ce se
aplică de către organele prevăzute de lege, precum şi a altor venituri ale bugetului local;

 Propune şi soluţionează obiecţiunile formulate la actele de control sau impunere, conform
legislaţiei în vigoare;

 Verifică modul de încasare a sumelor din bugetul local şi prezintă ordonatorului principal de
credite şi Consiliului local , de îndată, orice neregulă sau încălcare constatată, precum şi
măsurile ce se impun;

 Verifică datele trecute în declaraţiile de impunere depuse de fiecare contribuabil în vederea
încasării impozitelor şi taxelor;

 Urmăreşte şi răspunde de respectarea şi aplicarea hotărârilor Consiliului local şi a celorlalte
acte normative referitoare la taxele şi impozitele locale, ia măsuri de sancţionare a
contravenienţilor în condiţiile legii sau delegării; face propuneri ordonatorului principal de credite
şi Consiliului local  pentru mai buna utilizare a acestora;

 Efectuează controlul inopinat la casierie cel puţin o dată pe lună, conform legislaţiei în vigoare;
 Propune Consiliului local , în condiţiile legii, modificarea cuantumului impozitelor şi taxelor

locale, stabilirea cuantumului unor taxe atunci când legea prevede încadrarea între anumite
limite, precum şi instituirea unor taxe speciale;

 Organizează, îndrumă şi controlează activitatea de constatare, stabilire, impunere şi urmărire a
încasării impozitelor şi taxelor de la persoane fizice şi juridice;

 Avizează şi propune spre aprobare amânări, eşalonări la plata taxelor şi impozitelor, precum şi
de amânare, reducere sau scutire de plata majorărilor de întârziere;

 Supune aprobării ordonatorului principal de credite propunerile cu privire la debitorii insolvabili
sau dispăruţi, şi aprobă darea de scădere a acestor debite;

 Pe baza centralizatorului de suprasolvări şi restanţieri , înaintat de serviciile de specialitate din
cadrul direcţiei, aprobă propunerile făcute cu privire la compensarea plusurilor cu sumele
restante pentru lichidarea poziţiilor de rol;

 Aprobă măsurile de recuperare a taxelor şi impozitelor, al căror termen de executare s-a
prescris, stabilind persoanele vinovate care nu au depus toate diligenţele pentru încasarea la
termen a acestora;

 Organizează şi controlează modul cum sunt gestionate dosarele fiscale ale tuturor
contribuabililor persoane fizice şi juridice;

 Controlează modul de încasare a taxelor, chiriilor stabilite şi redevenţelor stabilite pentru
amplasarea de chioşcuri, tonete, rulote, garaj, boxe, precum şi achitarea de către persoanele
fizice şi juridice a taxelor pentru ocuparea legală a terenului aparţinând domeniului public;

 Susţine proiectele de Hotărâri în faţa comisiilor de specialitate şi răspunde la interpelări;
 Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin legi, alte acte normative, hotărâri ale Consiliului local

sau dispoziţii ale Primarului ori ale Viceprimarului .
(4) Competenţă:
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 semnarea actelor interne elaborate de către serviciul buget, precum şi ale actelor care ies din
instituţie şi care implică instituţia financiar, împreună cu conducătorul instituţiei, respectiv
Primarul.

(5) Atribuţiile personalului din structura Serviciului Buget  cu privire la întocmirea și urmărirea
execu
 analizează oportunitatea, legalitatea şi încadrarea în bugetul a diferitelor categorii de cheltuieli,

conform legii;
 pregăteşte şi întocmeşte proiectul de buget propriu al Primăriei , în baza propunerilor făcute de

către structurile cu responsabilităţi în acest sens;
 primeşte şi verifică, conform reglementărilor legale propunerile de buget ale unităţilor

subordonate Consiliului Local ;
 centralizează propunerile de buget primite şi întocmeşte bugetul general centralizat al

Primăriei, pe capitole bugetare, subcapitole, articole şi alineate;
 asigură întocmirea materialului pentru proiectul hotărârii de adoptare a bugetului de venituri şi

cheltuieli al CL Nădlac, a veniturilor şi cheltuielilor extrabugetare, materiale ce cuprind proiectul
de hotărâre, referatul  şi anexele pe capitole bugetare, pe ordonatori de credite şi articole
bugetare. Prezintă şi susţine aceste proiecte în comisii şi în şedinţa Consiliului local.
Modificarea materialului în funcţie de amendamentele aduse în şedinţa CL Nădlac;

 primeşte, analizează şi centralizează solicitările de rectificare primite de la ordonatorii de
credite, discuţii la nivelul conducerii executivului pentru stabilirea influenţelor asupra bugetului,
în funcţie de necesităţi şi resursele existente. Întocmirea proiectului hotărârii pentru adoptarea
bugetului rectificat, a referatului de fundamentare, anexelor pe capitole bugetare, subcapitole,
ordonatori de credite şi articole bugetare, listei programului de investiţii, detalierilor cheltuielilor
pentru fiecare capitol bugetar afectat. Prezentarea proiectului spre dezbatere şi aprobare în
comisiile şi şedinţa Consiliului Local. Modificarea materialului cu amendamentele aduse de
Consiliul local;

 înaintează propunerile de buget spre aprobare ordonatorului principal de credite al Primăriei;
 participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor şi a

proiectelor de hotărâri, când este cazul;
 întocmeşte varianta aprobată de ordonatorul principal de credite al Primăriei şi o înaintează

spre aprobare Consiliului Local ;
 introduce şi actualizează bugetul aprobat în ALOP;
 introduce, actualizează şi transmite bugetul aprobat în programul informatic agreat de Ministerul

Finanţelor Publice;
 asigură întocmirea documentaţiei solicitate de către DGFP Arad, privind prognoza bugetului de

venituri şi cheltuieli al CL Nădlac pe următorii 3 ani;
 asigură primirea şi verificarea dărilor de seamă contabile întocmite trimestrial de ordonatorii de

credite, centralizarea acestora şi întocmirea dării de seamă centralizată: bilanţul contabil, contul
de executie al bugetului local, contul de execuţia veniturilor şi cheltuielilor extrabugetare,
detalierile cheltuielilor bugetare şi extrabugetare pe capitole, subcapitole, articole şi alineate,
situaţia privind mijloacele fixe, creanţele, datoriile, plăţile restante şi alte situţii privind execuţia
bugetară. Introducerea datelor centralizate în programul informatic primit de la DGFP Arad,
depunerea dării de seamă la DGFP Arad făcându-se şi pe suport magnetic;

 asigură primirea, centralizarea şi analizarea solicitărilor de repartizare pe trimestre a bugetului,
primite din partea ordonatorilor de credite, urmărindu-se principiul echilibrului bugetar pe cele
patru trimestre. Întocmirea documentaţiei necesare dispoziţiei primarului de aprobare a
defalcării pe trimestre a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul curent. Se fac propuneri de
modificare a defalcării pe trimestre a bugetului CL Nădlac pe anul curent, funcţie de gradul de
încasare a veniturilor şi de scadenţa cheltuielilor efectuate de ordonatorii de credite;

 asigură întocmirea şi transmiterea de comunicări privind bugetul aprobat, rectificat şi prezintă
bugetul defalcat pe subcapitole, titluri de cheltuieli, articole bugetare şi alineate;
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 asigură întocmirea documentaţiei pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei
bugetare pe anul precedent;

 conform bugetului aprobat asigură lunar finanţarea conturilor de cheltuieli ale Primăriei  şi
unităţilor subordonate Consiliului Local ;

 solicită, atunci când se justifică, viramente de credite între articole şi alineate în limita
necesarului şi în conformitate cu prevederile legale; solicită în mod justificat, suplimentări de
fonduri, pe capitole, articole şi alineate, conform legii;

 elaborează strategii economice de ansamblu la nivelul administraţiei locale, privind gestionarea
judicioasă şi eficientă a fondurilor publice, care include elemente de cheltuieli şi de venituri;

 analizează posibilitatea transpunerii în practicã din punct de vedere financiar a tuturor
propunerilor formulate privind diverse activitãţi şi acţiuni;

 elaborează  documentaţii economice împreună cu alte compartimente din cadrul Primăriei
Nădlac, în vederea obţinerii de împrumuturi şi sume nerambursabile pentru realizarea unor
proiecte în oraşul Nădlac;

 atrage  resurse suplimentare necesare susţinerii financiare a activitãţilor care, prin Legea
bugetarã anualã, sunt repartizate bugetelor locale;

 asigură relaţia de comunicare şi de fluidizare a informaţiilor de natură economică dintre
compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei;

 crează un sistem unitar de prelucrare a datelor care au influenţă asupra bugetului de venituri şi
cheltuieli;

 întocmeşte proiecte de hotărâri cu conţinut economico-financiar;
 promovează proiecte de dezvoltare şi integrarea europeană;
 elaborează strategii economice de ansamblu la nivelul administraţiei locale, privind gestionarea

judicioasă şi eficientă a fondurilor publice, care include elemente de cheltuieli şi de venituri;
 analizează posibilitatea transpunerii în practicã din punct de vedere financiar a tuturor

propunerilor formulate privind diverse activitãţi şi acţiuni;
 elaborează  documentaţii economice împreună cu alte compartimente din cadrul Primăriei

Nădlac, în vederea obţinerii de împrumuturi şi sume nerambursabile pentru realizarea unor
proiecte în oraşul Nădlac;

 atrage  resurse suplimentare necesare susţinerii financiare a activitãţilor care, prin Legea
bugetarã anualã, sunt repartizate bugetelor locale;

 asigură relaţia de comunicare şi de fluidizare a informaţiilor de natură economică dintre
compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei;

 crează un sistem unitar de prelucrare a datelor care au influenţă asupra bugetului de venituri şi
cheltuieli;

 întocmeşte proiecte de hotărâri cu conţinut economico-financiar;
 promovează proiecte de dezvoltare şi integrarea europeană;
 întocmeşte anexele pentru plata lucrărilor de investiţii ale Primăriei ;
 întocmeşte documentaţia necesară pentru deschiderea finanţării investiţiilor;
 participă în echipa de implementare, monitorizare şi evaluare a programelor, conform Dispoziţiei

Primarului ;
 analizează oportunitatea, legalitatea şi încadrarea în bugetul aprobat a diferitelor categorii de

cheltuieli, atat pentru Primăria Ora
subordonate; - centralizează, verifică şi raportează monitorizarea cheltuielilor de personal la
nivelul Primăriei;

 centralizează, verifică şi urmăreşte execuţia bugetară pe capitole bugetare, articole şi alineate
pentru Primărie şi subordonate ;

 centralizează trimestrial execuţia bugetară în baza situaţiilor primite de la unităţile subordonate
Consiliului Local ;

 întocmeşte şi supune aprobării Primarului şi Consiliului Local , împreuna cu Compartimentul
Contabilitate-Casierie contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
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 urmăreşte şi îndrumă supunerea spre aprobare a donaţiilor şi utilizarea acestora conform
Hotărârilor Consiliului Local ;

 participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor şi a
proiectelor de hotărâri, când este cazul;

 prezintă la cerere ordonatorului principal de credite/Primarului  rapoarte scrise privind activitatea
depusă şi modul de îndeplinire al sarcinilor;

 asigură pe baza documentaţiei   tehnico-economice prezentate , fondurile necesare pentru
buna funcţionare a unităţilor subordonate din domeniul învăţământului, asistenţei sociale ,
cultură, sănătate;

 aplică măsurile necesare şi soluţiile legale pentru buna administrare, întrebuinţare şi executare
a bugetului local;

 efectuează deplasări în interesul serviciului la instituţiile cu care colaborează;
 asigură implementarea, respectarea şi îndeplinirea cerinţelor Sistemului de Management al

Calităţii în cadrul compartimentului;
 întocmeşte şi asigură implementarea Procedurilor Operaţionale conform O.M.F.P. nr. 946/2005

(r1) în cadrul compartimentului;
 întocmeşte Registrul Riscurilor şi documentele cu privire la implementarea sistemului de Control

Intern Managerial în cadrul compartimentului;
 ţine evidenţa comunicărilor şi corespondenţa în Registrul de Intrări/Ieşiri al serviciului.
 îndeplineşte orice alte atribuţii date de ordonatorul principal de credite/Primarul Orașului Nădlac

care, prin natura lor, sunt de competenţa sau se încadrează în obiectul şi atribuţiile Serviciului
Buget;

(6) Atribuţiile personalului privind Control Financiar Preventiv sunt următoarele:
 asigură verificarea tuturor documentelor supuse vizei de control financiar preventiv şi acordarea

vizei conform :
o Legii nr. 84/2003 privind organizarea controlului financiar preventiv propriu în

conformitate cu legislaţia în vigoare;
o prevederilor O.G. nr. 119/1999 - republicată şi consolidată, privind auditul intern şi

controlul financiar preventiv, cu modificările ulterioare;
o prevederilor Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 522/2003, pentru aprobarea

Normelor Metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv
propriu modificat prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 912/2004;

o tuturor modificarilor legislative.
 participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor şi a

proiectelor de hotărâri, când este cazul;
 participă la întocmirea documentaţiei necesare emiterii Dispoziţiei de acordare a vizei de C.F.P;
 participă în echipa de implementare, monitorizare şi evaluare a programelor, conform Dispoziţiei

Primarului ;
 efectuează deplasări în interesul serviciului la instituţiile cu care colaborează;
 asigură implementarea, respectarea şi îndeplinirea cerinţelor Sistemului de Management al

Calităţii în cadrul compartimentului;
 întocmeşte şi asigură implementarea Procedurilor Operaţionale conform O.M.F.P. nr. 946/2005

(r1) în cadrul compartimentului;
 întocmeşte Registrul Riscurilor şi documentele cu privire la implementarea sistemului de Control

Intern Managerial în cadrul compartimentului;
 îndeplineşte orice alte atribuţii date de către Primar, care, prin natura lor, sunt de competenţa

sau se încadrează în obiectul şi atribuţiile biroului;
 ţine evidenţa comunicărilor şi corespondenţa în Registrul de Intrări/Ieşiri al biroului.

(7) Atribuţiile personalului din cadrul Compartimentului Contabilitate-Casierie  privind
organizarea
următoarele:
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Realizează evidenţa contabilă în conformitate cu prevederile legale în vigoare, prin
următoarele acţiuni:

o contabilitatea mijloacelor fixe şi evidenţa operativă la locurile de folosire, astfel
încât să răspundă cerinţelor privind asigurarea controlului gestiunii mijloacelor
fixe;

o contabilitatea materialelor şi obiectelor de inventar - contabilitatea
sintetică a valorilor materiale se ţine valoric cu ajutorul conturilor
sintetice; contabilitatea analitică a materialelor şi obiectelor de inventar se
ţine cantitativ şi valoric;

o contabilitatea mijloacelor băneşti;
o contabilitatea deconturilor;
o contabilitatea cheltuielilor - se organizează pe clasificaţia bugetară (capitole,

articole, paragrafe, alineate);
o contabilitatea veniturilor;

 asigură respectarea planului de conturi general, modelelor, registrelor şi formularelor comune
privind activitatea contabilă şi normelor metodologice emise de Ministerul Finanţelor Publice,
privind întocmirea şi utilizarea acestora;

 asigură organizarea şi funcţionarea în bune condiţii a contabilităţii valorilor patrimoniale;
 organizează şi conduce în condi stionarea valorilor

materiale, obiectelor de inventar, mijloacelor fixe şi mijloacelor băneşti la nivelul Primăriei ;
 înregistrează în mod cronologic mişcările de valori materiale, pe bază de acte justificative, cu

respectarea legislaţiei în vigoare şi verifică concordanţa dintre evidenţa contabilă a acestora cu
cea gestionară;

 verifică respectarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea şi gospodărirea mijloacelor
materiale şi băneşti, pe baza documentelor înregistrate în contabilitate şi a documentelor de
evidenţă tehnică şi operativă în gestiunea proprie şi a unităţilor subordonate, interpretează şi
prezintă datele cu privire la evoluţia plăţilor şi încasărilor;

 asigură funcţionarea controlului financiar intern de gestiune asupra gestiunilor proprii, a
gestiunilor  instituţiilor şi serviciilor  publice din subordinea Consiliului local municipal;

 efectuează
Impozite taxe pe baza registrului de casă;

 efectuează și înregistrează cronologic
trezorerie, cu respectarea legii;

 înregistrează documentele de plată către organele bancare şi, în conformitate cu reglementările
în vigoare, urmăreşte primirea la timp a extraselor de cont şi verificarea acestora cu
documentele însoţitoare;

 verifică, îndosariază şi  înregistrează pe clasificaţia bugetară şi pe contribuabili toate ordinele de
plată incluse în extrasul de trezorerie;

 evidenţiază şi urmăreşte decontarea cu debitorii şi creditorii Primăriei;
 întocmeşte situaţia privind facturile intrate şi neachitate;
 coduce evidenţa sintetică şi analitică a conturilor pe fişe de operaţiuni diverse în sistem

informatic;
 întocme ă pe capitole, articole, și alineate

 întocme
 întocmeşte Darea de seamă contabilă centralizată pentru unităţile subordonate Consiliul Local ;
 întocmeşte raportările lunare privind situaţiile contabile, plăţi restante, arierate, datoria publică

etc.;
 evidenţiază şi urmăreşte controlul periodic asupra gestiunilor în vederea asigurării integrităţii

patrimoniului privind bugetul propriu;
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 verifică gestiunea magaziei şi casieriei lunar;
 propune proiecte de dispoziţii sau hotărâri legate de activitatea contabilă;
 participă la întocmirea periodică a situaţiilor privind execuţia bugetară;
 organizează efectuarea în termen, potrivit reglementărilor în vigoare, a operaţiunilor de

inventariere a valorilor materiale şi băneşti şi a decontărilor;
 participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor şi a

proiectelor de hotărâri, când este cazul;
 participă în echipa de implementare, monitorizare şi evaluare a programelor, conform Dispoziţiei

Primarului ;
 efectuează deplasări în interesul serviciului la instituţiile cu care  colaborează;
 prezintă la cerere Șefului Serviciului rapoarte scrise privind activitatea depusă şi modul de

îndeplinire al sarcinilor;
 asigură implementarea, respectarea şi îndeplinirea cerinţelor Sistemului de Management al

Calităţii în cadrul compartimentului;
 întocmeşte şi asigură implementarea Procedurilor Operaţionale conform O.M.F.P. nr. 946/2005

(r1) în cadrul compartimentului;
 întocmeşte Registrul Riscurilor şi documentele cu privire la implementarea sistemului de Control

Intern Managerial în cadrul compartimentului;
 îndeplineşte orice alte atribuţii date de către Primar, care, prin natura lor, sunt de competenţa

sau se încadrează în obiectul şi atribuţiile serviciului;
 ţine evidenţa comunicărilor şi corespondenţa în Registrul de Intrări/Ieşiri al compartimentului.

(8) Atribuţiile personalului din cadrul Compartimentului Contabilitate-Casierie  privind
gestionarea mijloacelor banesti si activitatea de casierie sunt următoarele:
 organizează si coordonează activitatea de casierie în baza normelor si instruc

specifice, precum
 încasează veniturile din impozite și taxe locale în numerar de la contribuabili persoane fizice și

juridice in baza documentelor întocmite de personalul îndreptă
 conduce corect ntralizatorul general

privind încasările pe surse de venit, stabilește soldul zilnic al casieriei;
 Întocmește zilnic foile de varsămănt și asigură depunerea  în  numerar a sumelor încasate în

conturile de venituri ale orașului Nădlac deschise la Trezoreria municipiului Arad;
 preia chitan

Contabilitate;
 răspunde de integritatea numerarului primit și depus în conturile orașului Nădlac, deplasăndu-

se pentru depunerea valorilor băne
protec

 răspunde de concordan
execu

 asigură și pastrează integritatea valorilor banești preluate atăt în sediul Compartimentului
Impozite și  Taxe , căt și pănă la predarea la casieria generală a Trezoreriei;

 răspunde de toate plă -restituiri de impozite şi taxe de la bugetul local efectuate prin casă în
baza documentelor emise de compartimentele de specialitate;

 asigură aplicarea măsurilor privind integritatea și securitatea numerarului existent în casieria
proprie și sesizeaza conducătorul ierarhic superior în vederea adoptării masurilor care se
impun, despre orice potential pericol asupra valorilor banești;

 asigură arhivarea centralizatoarelor zilnice de încasări și a documentelor justificative;
 asigură respectarea

prevederilor Legii nr. 22/1969 cu modificările ulterioare;
 răspunde de legalitatea și realitatea datelor înscrise în documentele pe care le emite și le

semnează;
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 se conformează dispozi
care consideră că sunt ilegale, caz în care este obligat să motiveze în scris acest lucru;

 pastrează secretul de serviciu
documentele de care ia cuno

 răspunde disciplinar, contraven onal, material, civil sau penal, după caz, pentru încălcarea cu
vinova

 asigură respectarea normelor PSI
 îndeplinește orice alte sarcini trasate de conducătorul ierarhic superior sau stabilite prin acte

normative;
 propune serviciului Buget Financiar Contabilitate, dacă este cazul, efectuarea operaţiunilor

specifice angajării,lichidării şi ordonanţării cheltuielilor din cadrul
direcţiei/serviciului/compartimentului, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 la Normele metodologice
aprobate prin Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi
organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale,cu modificările şi
completările ulterioare ;

COMPARTIMENTUL TAXE ŞI IMPOZITE LOCALE

COMPARTIMENTUL TAXE SI IMPOZITE LOCALE din cadrul Primăriei orașului Nădlac își
desfășoară activitatea in conformitate cu principiile bugetare și cu prevederile legisla iei specifice
administra elor publice locale

I. Activitatea personalului care se ocupă de contribuabilii persoane fizice și juridice constă in
principal in stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea si încasarea impozitelor si taxelor locale
(impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri, impozitul  asupra mijloacelor de transport de inute
de persoane fizice), precum si a altor  venituri la bugetul local datorate de către contribuabilii
persoane fizice și juridice ce au proprietăti în ora elor  stabilite
prin actele normative în vigoare.

Atribu ele personalului :
a) care privesc stabilirea, constatarea şi controlul  taxelor şi impozitelor de la  persoane fizice
 organizează, îndrumă şi controlează activitatea de constatare şi aşezare a impozitelor şi taxelor

locale de la persoanele fizice;
 determină şi întocmeşte deciziile de impunere  ;
 urmăreşte întocmirea şi depunerea la termenele prevăzute de lege  documentelor referitoare la

impunere de către contribuabilii - persoane fizice;
 Verifică la persoanele fizice, deţinătoare de bunuri supuse impozitelor şi taxelor locale,

sinceritatea documentaţiilor şi declaraţiilor privitoare la impunere şi sancţionează nedeclararea
în termenul legal a bunurilor supuse impozitelor şi taxelor;

 întocmeşte dosarele fiscale pe baza documentelor depuse de contribuabili persoane fizice;
 conduce evidenţa plătitorilor de impozite şi taxe locale, pe baza declaraţiilor depuse de aceştia;
 asigură în termen situaţii statistice şi informări privitoare la activitatea de constatare şi stabilire a

impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice;
 asigură aplicarea unitară a legislaţiei cu privire la impozitele şi taxele locale datorate de

persoanele fizice;
 efectuează acţiuni de control cu celelalte servicii şi alte organe în vederea identificării şi

impunerii cazurilor de evaziune fiscală;
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 analizează aspectele şi fenomenele rezultate din aplicarea legislaţiei fiscale, informează
operativ conducerea asupra fenomenelor deosebite constate, luând sau propunând măsurile
care se impun;

 ia măsuri pentru valorificarea constatărilor făcute de angajaţii compartimetului prin stabilirea şi,
după caz, modificarea impunerilor stabilite în sarcina persoanelor fizice;

 aplică sancţiunile prevăzute de actele normative, persoanelor fizice care încalcă legislaţia
fiscală şi ia măsurile ce se impun pentru înlăturarea deficienţelor constatate;

 efectuează analize şi întocmeşte informări în legătură cu verificarea, constatarea şi stabilirea
impozitelor şi taxelor locale în sarcina persoanelor fizice, rezultatele acţiunilor de verificare şi
impunere, măsurile luate pentru nerespectarea legislaţiei fiscale, cauzele care generează
fenomenele de evaziune fiscală şi propun măsuri pentru îmbunătăţirea legislaţiei de impozite şi
taxe locale;

 solicită, ori de câte ori este cazul, precizări şi soluţii de la direcţiile de specialitate din cadrul
Direcţiei Generale a Finanţelor de Stat şi a departamentului din Ministerul Finanţelor în legătură
cu aplicarea unitară a legislaţiei referitoare la veniturile bugetului local;

 asigură confidenţialitatea datelor şi informaţiilor care potrivit legii constituie secretul de serviciu
şi/ sau nu pot fi date publicităţii,

b ) care privesc colectarea Impozite şi taxelor de la  persoane juridice
 Organizează, îndrumă şi controlează activitatea de constatare şi încasare a impozitelor şi

taxelor de la persoanele juridice;
 Determină impozitele şi taxele directe şi indirecte ca debit datorate de agenţii economici,

persoane juridice;
 Urmăreşte întocmirea şi depunerea la termenele prevăzute de lege a documentelor referitoare

la impunere, de către contribuabili-persoane juridice;
 Verifică la persoanele juridice deţinătoare de bunuri sau venituri supuse impozitelor şi taxelor,

sinceritatea documentelor şi declaraţiilor privitoare la impunere şi sancţionează nedeclararea în
termenul legal a veniturilor, impozitelor sau bunurilor supuse impozitelor şi taxelor;

 Stabileşte în sarcina contribuabililor diferenţele de impozite şi taxe ca urmare a nerespectării
obligaţiilor fiscale, potrivit legii şi calculează majorări de întârziere pentru neplata în termenele
legale a impozitelor datorate;

 Întocmesc şi asigură gestionarea dosarelor fiscale şi a celorlalte documente referitoare la
impunerea persoanelor juridice;

 Aplică sancţiunile prevăzute de actele normative în vigoare, persoanelor juridice, care încalcă
legislaţia fiscală, luând măsurile care se impun pentru înlăturarea deficienţelor constatate;

 Întocmeşte, după caz, referatele de debite şi scăderi pentru impozitele şi taxele locale datorate
de persoanele juridice

 Efectuează analize şi întocmeşte informări în legătură cu verificarea, constatarea şi stabilirea
impozitelor şi taxelor locale în sarcina persoanelor juridice, rezultatele acţiunilor de verificare şi
impunere, măsurile luate pentru nerespectarea legislaţiei fiscale, cauzele care generează
fenomenele de evaziune fiscală şi propun măsuri pentru îmbunătăţirea legislaţiei de impozite şi
taxe locale;

 Întocmeşte referate, note de compensare, în cazul în care agenţii economici au sume virate în
plus la un impozit sau taxă şi sume restante la alte impozite şi taxe locale;

 Întocmeşte referate de restituiri de sume în cazul în care în urma controlului efectuat se
constată că au sume plătite în plus pentru anul în curs

 Verifică modul în care agenţii economici, persoane juridice, ţin evidenţa, calculează şi virează la
termenele legale, sumele cuvenite bugetului local, cu titlu de impozite şi taxe;

 Cercetează şi soluţionează cererile, sesizările cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor la
persoanele juridice;
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 Asigură aplicarea unitară a legislaţiei cu privire la impozitele şi taxele datorate de persoanele
juridice;

 Colaborează cu celelalte servicii şi direcţii ale primăriei în vederea punerii de acord în ceea ce
priveşte volumul obligaţiilor fiscale constatate de organul fiscal şi cele înscrise în documentele
acestora;

 Efectuează acţiuni de control  în vederea identificării şi impunerii cazurilor de evaziune fiscală;
 Ia măsuri pentru valorificarea constatărilor făcute de organele de constatare ale primăriei , prin

stabilirea şi, după caz, modificarea impunerilor stabilite în sarcina agenţilor economici;
 Elaborează propunerile în legătură cu acordarea de amânări, compensări, eşalonări, restituiri de

impozite şi taxe, precum şi reduceri şi scutiri de majorări de întârziere;
 Solicită şi transmite informaţii în legătură cu agenţii economici către celelalte compartimente din

cadrul Primăriei Nădlac sau cu alte destinaţii, potrivit legii
 Asigură confidenţialitatea datelor şi informaţiilor care potrivit legii constituie secretul de serviciu

şi/ sau nu pot fi date publicităţii;
 Efectuează confruntarea încasării şi virării impozitelor încasate de la persoane fizice şi juridice

cu serviciul contabilitate –casierie, stabilind măsurile ce se impun din constatările effectuate
c) alte atribuţii :
 Evidenţiază, urmăreşte debitele restante primite spre urmărire şi propune compensarea

plusurilor cu sumele restante pentru lichidarea poziţiilor de rol;
 Analizează şi hotărăşte măsurile de executare silită, pe baza datelor deţinute, în aşa fel încât

realizarea creanţei se face cu rezultate cât mai avantajoase ţinând seama şi de drepturile şi
obligaţiile debitorului urmărit;

 Analizează, verifică şi prezintă conducerii, în cadrul competenţelor, propuneri în legătură cu
acordarea de amânări, compensări, eşalonări, reduceri, scutiri şi restituiri de impozite, taxe şi
majorări de întârziere, cu avizul serviciilor de specialitate;

 Întocmeşte dosare pentru debitele primite spre executare şi asigură respectarea prevederilor
legale privind identificarea debitorilor;

 Analizează cauzele care generează căile administrative de atac şi propune măsuri pentru
îmbunătăţirea activităţii aparatului fiscal având ca obiect impozitele, taxele şi alte venituri ale
bugetului local;

 Răspunde direct de soluţiile propuse în dosarele cauzelor repartizate în sarcina sa şi urmăreşte
respectarea strictă a legalităţii şi a termenelor de soluţionare prevăzute de legislaţia în vigoare;

 Asigură întocmirea referatelor şi a proiectelor de hotărâri, în respectul legilor fiscale;
 Asigură întocmirea în termen a situaţiilor statistice şi informărilor privitoare la activitatea de

constatare şi stabilire a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local de persoanele fizice şi
juridice;

 Efectuează acţiuni de control cu celelalte servicii şi alte organe în vederea identificării şi
impunerii cazurilor de evaziune fiscală;

 Face propuneri şi elaborează regulamente interne în scopul promovării legalităţii unor diverse
activităţi;

 Primeşte, verifică şi soluţionează cererile de reducere/scutire la plata impozitului pe clădiri
şi/sau terenuri pentru anumite categorii de persoane fizice;

 Verifică şi comunică către secretarul consiliului local, a bunurilor impozabile cu care persoanele
decedate au fost înregistrate la organul fiscal;

 Întocmeşte rapoarte şi proiecte de hotărâri privind impozitele şi taxele locale şi le susţine în
şedinţele comisiilor de specialitate ale consiliului local şi în şedinţele consiliului local;

 Soluţionează petiţiile formulate de către contribuabili, persoane fizice şi juridice;
 Prelucrează datele previzionate privind veniturile pentru anii fiscali următori.

II . Activitatea personalului care se ocupă de urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor
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 Organizează şi îndrumă activitatea de urmărire şi încasare la bugetul local a impozitelor şi
taxelor neplătite în termen;

 Urmăreşte modul de stingere a creanţelor la bugetul local al oraşului Nădlac, care se
efectuează prin plată, executare silită, compensare, prescripţie precum şi prin alte modalităţi ,
conform legii

 Dispune retragerea sumelor reprezentând impozite neachitate la termen din conturile agenţilor
economici, sau prin aplicarea gradelor de urmărire silită prevăzute de lege asupra elementelor
patrimoniale ale debitorilor;

 Organizează, execută şi verifică în teritoriu activitatea de urmărire silită a bunurilor şi veniturilor
persoanelor juridice şi fizice, pentru realizarea impozitelor şi taxelor neachitate în termen şi a
creanţelor băneşti constatate prin titluri executorii ce intră în competenţa organelor Primăriei
Nădlac;

 Verifică respectarea condiţiilor de înfiinţare a popririlor pe veniturile realizate de debitorii
bugetului, de la agenţii economici, urmăreşte respectarea popririlor înfiinţate de către terţi popriţi
şi stabileşte, după caz, măsurile legale pentru executarea acestora;

 Evidenţiază, urmăreşte debitele restante primite spre urmărire şi propune compensarea
plusurilor cu sumele restante pentru lichidarea poziţiilor de rol;

 Analizează şi hotărăşte măsurile de executare silită, pe baza datelor deţinute, în aşa fel încât
realizarea creanţei se face cu rezultate cât mai avantajoase ţinând seama şi de drepturile şi
obligaţiile debitorului urmărit;

 Efectuează atunci când este cazul, ridicarea şi depozitarea bunurilor sechestrate;
 Efectuează sau solicită evaluarea bunurilor sechestrate;
 Organizează şi asigură în condiţiile legii, valorificarea bunurilor sechestrate;
 Calculează cheltuielile de executare silită, dobânzile şi penalităţile de întârziere sau alte sume

când cuantumul acestora nu a fost stabilit în titlul executoriu prin care au fost acordate;
 Colaborează cu organele Ministerului de Interne, Oficiul Registrului Comerţului, organele

Ministerului de Justiţie şi alte organe ale administraţiei publice, precum şi cu organele bancare
în vederea realizării creanţelor bugetare prin executare silită sau prin alte modalităţi;

 Încasează creanţele bugetare în termenul de prescripţie;
 Întocmeşte şi verifică documentaţiile şi propunerile privind: debitorii insolvabili şi dispăruţi şi,

dacă le găsesc întemeiate, le avizează favorabil şi le prezintă spre aprobare conducerii sau
dispune să se facă cercetări suplimentare;

 Identifică persoanele care posedă bunuri supuse impozitării(taxării) nedeclarate şi sesizează
organele de constatare şi de impunere prin note de constatare proprii, în vederea stabilirii
impozitelor, taxelor şi sancţiunilor contravenţionale;

 Analizează, verifică şi prezintă conducerii, în cadrul competenţelor, propuneri în legătură cu
acordarea de amânări, compensări, eşalonări, reduceri, scutiri şi restituiri de impozite, taxe şi
majorări de întârziere, cu avizul serviciilor de specialitate;

 Urmăreşte permanent respectarea înlesnirilor la plată acordate contribuabililor pentru sumele
datorate faţă de bugetul local;

 Întocmeşte centralizatorul listei de rămăşiţe şi de suprasolviri pe feluri de impozite şi taxe;
 Întocmeşte dosare pentru debitele primite spre executare şi asigură respectarea prevederilor

legale privind identificarea debitorilor;
 Primeşte şi rezolvă corespondenţa cu privire la urmărirea şi încasarea debitelor neachitate în

termen, luând notă şi urmărind îndeaproape cazurile primite spre executare;
 Prezintă rapoarte trimestrial şi ori câte ori este necesar, în legătură cu activitatea de urmărire şi

încasare a debitelor;
 Asigură confidenţialitatea datelor şi informaţiilor care, potrivit legii, constituie secret de serviciu

şi/sau nu pot fi date publicităţii;
 Repartizează sumele rezultate din valorificarea bunurilor sechestrate potrivit ordinii de preferinţă

prevăzută de lege;
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 Elaborează propunerile în legătură cu acordarea de amânări, compensări, eşalonări, restituiri de
impozite şi taxe, precum şi reduceri şi scutiri de majorări de întârziere;

 Solicită şi transmite informaţii în legătură cu agenţii economici către celelalte compartimente din
cadrul Primăriei Nădlac sau cu alte destinaţii, potrivit legii

alte atribuţii:
 Efectuează confruntarea încasării şi virării impozitelor încasate de la persoane fizice şi juridice

cu serviciul contabilitate –casierie, stabilind măsurile ce se impun din constatările efectuate
 Primeşte şi verifică obiecţiunile formulate de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, prin

care se solicită diminuarea sau anularea, după caz, a impozitelor, taxelor locale, a dobânzilor, a
penalităţilor de orice fel şi altor sume;

 Ţine evidenţa obiecţiunilor şi a modului de soluţionare a acestora; soluţionarea obiecţiunilor prin
răspuns motivat şi comunicarea acestuia persoanei în cauză, în cel mult 30 zile de la primirea
obiecţiunilor;

 Primeşte contestaţiile persoanelor fizice sau juridice nemulţumite de modul în care au fost
soluţionate şi obiecţiunile, şi le înaintează, în termen de 5 zile de la primire, la organul
competent să soluţioneze contestaţiile (primarul unităţii administrativ – teritoriale);

 Întocmeşte informări cu privire la activitatea de soluţionare a obiecţiunilor pe care le prezintă
conducerii, când acest lucru se impune;

 Răspunde direct de soluţiile propuse în dosarele cauzelor repartizate în sarcina sa şi urmăreşte
respectarea strictă a legalităţii şi a termenelor de soluţionare prevăzute de legislaţia în vigoare;

 Asigură întocmirea referatelor şi a proiectelor de hotărâri, în respectul legilor fiscale;
 Face propuneri şi elaborează regulamente interne în scopul promovării legalităţii unor diverse

activităţi;
 Primeşte şi verifică cererile de înlesniri la plata obligaţiilor faţă de bugetul local formulate de

către contribuabili, persoane fizice şi juridice, le soluţionează şi ţine evidenţa acestora;
 Întocmeşte notele de constatare pentru persoanele fizice care solicită înlesniri la plata

obligaţiilor faţă de bugetul local;
 Reprezintă consiliul local în cauzele de lichidări judiciare;
 Primeşte, înregistrează, verifică şi înaintează instanţelor judecătoreşti plângerile formulate de

către contribuabili împotriva proceselor- verbale de contravenţie;
 Primeşte, înregistrează, verifică şi depune întâmpinări în instanţă în cazul contestaţiilor

formulate de către contribuabili împotriva măsurilor de executare silită şi a plângerilor formulate
de către contribuabili împotriva modului de soluţionare a contestaţiilor;

 Urmăreşte execuţia bugetară pentru anul fiscal curent;

III. Activitatea personalului care se ocupă de  prelucrarea automată a datelor , de încasări și
plă
 Efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar pe baza documentelor de încasări şi

plăţi;
 Asigură confidenţialitatea datelor şi informaţiilor care, potrivit legii, constituie secret de serviciu

şi/sau nu pot fi date publicităţii;
 asigură  zilnic interfa baza de date

cu privire la eviden a tuturor contribuabililor si a materiei impozabile;
 elibereaza chitante/note informative pentru plata impozitelor si taxelor locale
 preia si introduce in baza de date datele referitoare la contribuabili si debitele aferente pe tipuri

de impozite si taxe locale
 validează zilnic încasările efectuate pe fiecare tip de venit bugetar si actualizează baza de date;
 verifică situa in baza de date in vederea eliberării

certificatelor fiscale, a vizelor pentru fișele de inmatriculare a mijloacelor de transport si a altor
documente solicitate de contribuabili;
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 furnizează informa elor la bugetul local
(debite, incasări, restan in baza de date;

 operează in baza de date  compensările, restituirile, scutirile de la plata impozitelor si taxelor
locale in baza comunicărilor (referate, note de constatare) primite de la inspectorii fiscali;

 actualizează zilnic baza de date in baza deciziilor de impunere, a rapoartelor de inspec
fiscală si a proceselor-verbale in urma controlului fiscal când s-au constatat diferen
referatelor de scădere, precum si a documentelor de plată eliberate manual sau intocmite prin
intermediul institu iilor financiar-bancare;

 generează in format automat borderouri de debite si scăderi din eviden spunde
de actualitatea si exactitatea datelor furnizate;

 consultă  baza de date pentru interogări, extragere de informatii, căutare de date care să
îndeplinească anumite condi ii;

 asigură securitatea bazei de date (informatiilor) si efectuează copii de siguran , inclusiv pe
suport magnetic, gestionează suporturile magnetice si copiile de siguran ale datelor salvate;

 răspunde de exactitatea datelor introduse in baza de date si păstreaza sub parola integritatea
administrării bazei de date;

 realizează si alte activita i conexe ce privesc lucrul cu baza de date;
 verifică zilnic baza de date in vederea asigurării exactită iilor disponibile pentru

restul personalului și pentru contribuabili și răspunde de realitatea datelor;
 asigură exploatarea corespunzătoare a re i a echipamentului din dotare,

iar în cazul defec
Informatizare;

 pune la dispozi pe suport de hârtie, la cererea
acestora, orice tip de rapoarte privind rolurile nominale, extrase de  rol, liste  matricole, liste de
rămăsite, materie impozabilă;

 colaborează permanent cu personalul din cadrul compartimentului eviden
pentru verificarea datelor din documentele fiscale in vederea preluării și prelucrării corecte a
datelor referitoare la contribuabilii persoane fizice si juridice si materia impozabilă;

 efectuează opera titoare (introducere-validare date) in vederea efectuării
opera iunii de inchidere-deschidere an fiscal;

 păstrează secretul de serviciu si confiden atiile sau documentele
de care ia cunostin ercitarea func nd date ce nu sunt destinate
publicită ii.

ARHITECT  ŞEF

Conform prevederilor art. 45, alin. (5), litera a) din Legea nr. 50/1991, arhitectul șef este
funcţionarul public cu funcţie de conducere, cu atribuţii in domeniul urbanismului si amenajării
teritoriului si autorizării execuţiei lucrărilor de construcţii .

Colaborează cu toate compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului
orașului Nădlac şi cu serviciile publice pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare urbană, a
documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului

Atribuţiile arhitectului şef:

 Coordonează activitatea compartimentului urbanism și a compartimentului administrarea
patrimoniului local ;

 Urmăreşte rezolvarea în termen şi conform legislaţiei, a competenţelor ce-i aparţin
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 Coordonează elaborarea strategiilor de dezvoltare urbană, stabileşte nominal proiectele de
urbanism şi amenajare a teritoriului necesare orașului Nădlac;

 Coordonează activitatea de eliberare a certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de
construire şi a autorizaţiilor de desfiinţare în concordanţă cu prevederile din Planul
Urbanistic General şi Regulamentul aferent acestuia precum şi a altor documentaţii de
urbanism aprobate de către Consiliul local al oraşului Nădlac.

 Organizează şi exercită controlului conform legii pentru executarea întocmai a
documentaţiilor aprobate în domeniul construcţiilor, urbanismului şi amenajării teritoriului.

 Iniţiază şi propune spre aprobare conform competenţelor legale a documentaţiilor de
urbanism şi amenajarea teritoriului : Planul Urbanistic General, Planuri Urbanistice Zonale,
Planuri Urbanistice de Detaliu .

 Asigură elaborarea, aprobarea şi realizarea programelor de dezvoltare şi organizare
urbanistică a oraşului.

 Urmăreşte realizarea măsurilor prevăzute în proiectele de urbanism cu privire la protecţia
mediului ambiant, îmbunătăţirea aspectului orașului, participă cu alte organe locale de
specialitate la acţiuni de prevenire a poluării mediului ambiant.

 Urmăreşte respectarea specificului localităţii în domeniul arhitecturii şi urbanismului, face
propuneri corespunzătoare autorităţii locale la eliberarea Autorizaţiilor de construire.

 Participă în cadrul Comisiei de coordonare a lucrărilor edilitare la avizarea acestora pe
teritoriul oraşului Nădlac.

 Face propuneri în vederea avizării de către autoritatea locală, a amplasării de obiective
industriale în alte zone funcţionale, urmărind încadrarea lor armonioasă în ansamblul zonei
şi rezolvarea cât mai economică a utilităţilor.

 Urmăreşte utilizarea şi conservarea domeniului public conform destinaţiilor stabilite prin
Planurile de Urbanism aprobate de Consiliul local.

 Fundamentează şi propune studii de amenajare a teritoriului, urmăreşte aplicarea acestora,
după aprobarea autorităţii locale.

 Iniţiază proiecte de hotărâri, dispoziţii ale primarului în problemele de specialitate de care
răspunde, pregătind expuneri de motive, informări şi referate;

 Susţine în comisiile de specialitate al Consiliului local materialele propuse pentru dezbatere,
precum şi în şedinţele Consiliului local;

 Face propuneri şi organizează de concursuri pentru proiecte , dezbateri publice pe teme de
urbanism de importanţă şi amenajare a teritoriului;

 Aduce la cunoştinţa subordonaţilor legislaţia specifică activităţii pe care o desfăşoară;
 Aprobă propunerile pentru participarea la cursurile de perfecţionare a subordonaţilor;
 Susţine proiectele de Hotărâri în faţa comisiilor de specialitate şi în şedinţele Consiliului

Local ;
 Primeşte şi repartizează corespondenţa generală şi urmăreşte soluţionarea acesteia în

termenul legal;
 Răspunde de întocmirea fişelor de post  şi a rapoartelor de evaluare  a performanţelor

profesionale ale personalului din subordine
 Propune avansarea, premierea, stimularea sau măsuri de sancţionare pentru personalul din

subordine, în condiţiile legii;
 Verifică elaborarea şi actualizarea procedurile operaţionale, aferente activităţilor pe care le

coordonează;
 Stabileşte şi ierarhizează riscurile asociate principalelor activităţi precum şi managementul

acestora, împreună cu şefii de serviciu din subordine şi secretarul orașului, în cadrul
grupului de lucru;

 Asigură întocmirea raportărilor statistice, atât pe suport de hârtie , cât și pe portalul   eSOP ,
către Direcția de Statistică Arad
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 Exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului
local, dispoziţii ale primarului sau primite de la Consiliul local sau primar;

 propune serviciului Buget, dacă este cazul, efectuarea operaţiunilor specifice angajării,
lichidării şi ordonanţării cheltuielilor din cadrul serviciului, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 la
Normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor
publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale,cu
modificările şi completările ulterioare ;

Competenţă:
- Semnarea actelor administrative emise în baza legisla – certificate urbanism,
autoriza

Compartimentul urbanism

I.Cu privire la activitatea de sistematizare – urbanism

 Iniţiază şi propune modificarea si actualizarea Planului Urbanistic General ( P.U.G.) a
orașului Nădlac, în funcţie de modificările legislative în domeniu  şi cerinţele tehnico-
edilitare a orașului

 Iniţiază şi propune spre avizare structurilor de specialitate,   documentaţiile de  urbanism
cuprinse  din planurile urbanistice de  zonă (P.U.Z) şi planurile urbanistice  de detaliu
(P.U.D.) , cu regulamentele aferente în scopul materializării strategiilor de amenajare şi
dezvoltare urbanistică a orașului Nădlac

 Răspunde de  respectarea şi încadrarea în prevederile documentaţiilor de urbanism
aprobate (P.U.G. , P.U.Z , P.U.D. ) a solicitărilor persoanelor fizice şi juridice cu privire la
execuţia lucrărilor de construcţie ;

 Ţine evidenţa şi eliberează adeverinţe  referitor la denumirea de străzi şi numerele de
locuinţe ;

 Întocmeşte   documentaţia necesară atribuirii  sau schimbării  de denumiri potrivit legii ;
 întocmirea raportărilor statistice, atât pe suport de hârtie , cât și pe portalul   eSOP , către

Direcția de Statistică Arad
 Întocmeşte proiecte de hotărâri ale Consiliului Local şi de dispoziţii ale Primarului specifice

domeniului de activitate, precum şi rapoarte de specialitate în domeniul de activitate al
compartimentului pentru proiectele de hotărâri, în vederea promovării lor în Consiliul local;

 Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, alte acte normative, hotărâri ale Consiliului
Local al orașului Nădlac, dispoziţii ale primarului orașului Nădlac;

 propune serviciului Buget Financiar Contabilitate, dacă este cazul, efectuarea operaţiunilor
specifice angajării, lichidării şi ordonanţării cheltuielilor din cadrul compartimentului, conform
anexelor nr. 1, 2 şi 3 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 1792/2002 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata
cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea
angajamentelor bugetare şi legale,cu modificările şi completările ulterioare ;

II.Cu privire la autorizarea construcţiilor şi amenajarea teritoriului
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Potrivit Legii 50/1991, republicată, privind  autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu
modificările şi a normelor de aplicare a Legii 50/1991, compartimentul urbanism,   are următoarele
atribuţii :

 asigură desfăşurarea activităţii de relaţii cu publicul privitor la  conţinutul documentaţiilor
pentru eliberarea certificatelor de  urbanism şi autorizaţiilor de construire ;

 urmăreşte rezolvarea corespondenţei în conformitate cu legislaţia în vigoare
 înştiinţează persoanele fizice sau juridice interesate cu privire la modalităţile de completare

sau refacere a documentaţiilor ce stau la baza  eliberării autorizaţiilor de construire şi
certificatelor de urbanism, precum şi  a societăţilor de proiectare sau persoanelor fizice ce
întocmesc astfel de documentaţii ;

 întocmește procesele verbale de recep ucrărilor in cadrul comisiei
de receptie aprobată conform dispozi primar

 urmăreşte existenţa şi respectarea prevederilor autorizaţiilor de construire (desfiinţare) şi ia
măsuri de sancţionare potrivit Legii 50/1991

 asigură înregistrarea in registrele de eviden iilor de construire,
autorizatii de demolare, certificate de urbanism, procese verbale de recep ie la
terminarea lucrărilor

 întocme statistice privind stadiul fizic al lucrărilor autorizate pentru Directia de
Statistică a jude iArad , Camera de conturi, Inspectoratul de Stat in Constructii Arad ,
Consiliul judetean Arad, Institutia Prefectului Arad.

 inventariează lucrările autorizate și asigură pregătirea documentatiilor tehnice in vederea
arhivării.

 preia cereri depuse de Consiliul Judetean Arad pentru emiterea avizului primarului, in
vederea autorizării investitiilor care se amplasează pe terenuri care depășesc limita
administrativă a orașului sau investitii care se aprobă de Guvern;

 aplică prevederile Hotărârilor Consiliului local adoptate, care se referă la activitatea de
amenajare a teritoriului si de urbanism;

 soluţionează, in condiţiile legii, sesizările adresate compartimentului;
 întocmeşte note interne pentru obţinerea de informaţii de specialitate in vederea soluţionării

competente a cererilor si răspunde la notele interne transmise de celelalte compartimente ale
primăriei;

 răspunde cu promptitudine la cererile emise de alte instituţii ale Statului, legate de domeniul
amenajării teritoriului si urbanism, precum și de unele acte întocmite și emise anterior

 asigură studierea permanentă a noilor documentaţii de urbanism, aprobate conform legii, in
vederea întocmirii  corecte a certificatelor de urbanism cu respectarea reglementarilor de
urbanism in vigoare;

 asigură baza de date cu eviden a certificatelor de urbanism si a adeverin ncadrare
in intra/extravilan și de atribuire a adreselor poștale);

 asigură arhivarea actelor întocmite si emise de serviciu, conform Nomenclatorului arhivistic;
 prezintă informari/referate șefilor ierahici superiori cu propuneri privind optimizarea activităţii

compartimentului
 participă la elaborarea referatelor si proiectelor de hotărâre privind domeniul de activitate.
 asigură informarea persoanelor juridice si fizice cu privire la problemele legate, de

amenajarea teritoriului si de urbanism, cu respectarea prevederilor legale.
 întocmirea raportărilor statistice, atât pe suport de hârtie , cât și pe portalul   eSOP , către

Direcția de Statistică Arad
Rela le cu :

 Primarul orașului Nădlac, Consiliul Local Nădlac, Instituţia Prefectului Judeţului Arad,
Inspectoratul de stat în Construcţii , Organisme teritoriale ale  Ministerului Cultelor,
Ministerului Sănătăţii, Direcţia Sanitar Veterinară, etc. ;
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 Colaborează cu celelalte servicii, birouri și compartimente din cadrul aparatului de
specialitate al primarului orașului Nădlac

COMPARTIMENT ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI LOCAL
Activităţile  desfăşurate în cadrul  compartimentului :
 Iniţiază împreună cu Ordonatorul principal de credite şi propune spre aprobare Consiliului Local ,

Programul de investiţii anual sau multianual  al orașului Nădlac;
 participă la elaborea programului anual de investi

include/con fiecare obiectic de investi
nefinanciare prevăzute de Legea 273/2006 a  finan
În acest  scop colaborează, în funcţie de  necesităţi, cu:

o Compartimentul cadastru și agricultură  Cadastru pentru obţinerea informaţiilor
privind regimul juridic al terenurilor ;

o Compartimentul urbanism  pentru consultarea planurilor de urbanism în scopul
amplasării corecte a  lucrărilor de investiţii , emiterii certificatelor de urbanism şi
autorizaţiilor de  construire ;

 face parte din drupul de lucru pentru elaborarea procedurii de sistem referitoare la activitatea de
organizare
2861/2009 și  OMFP 946/2005 și asigură instruirea anuală a membrilor comisiilor de
inventariere astfel încât opera
prevederile OMFP nr.2861/2009

 Propune împreună cu Compartimentu Urbanism, amplasamente pentru obiective de utilitate
publică;

 Propune întocmirea documentaţiilor tehnico-economice în vederea promovării de noi
investiţii,conform cadrului legal in vigoare. În acest scop, colaborează, după necesităţi, cu
compartimentele de specialitate din cadrul Primariei , ş.a

 Actualizează impreună cu proiectantii, cu prilejul elaborării şi contractării execuţiei lucrărilor,
valoarea  totală (devizul general) a fiecărui obiectiv de investiţii, în funcţie de evoluţia preţurilor,
colaborând în acest sens cu Serviciul Buget pentru întocmirea şi actualizarea programului de
investiţii în funcţie de  informaţiile furnizate de acest compartiment  cu privire la situaţia plăţilor ;

 Urmăreşte respectarea graficelor de eşalonare a execuţiei lucrărilor, respectarea  soluţiilor
tehnice şi constructive întocmite, in colaborare cu dirigintii de șantier , in cadrul contractelor la
care  ordonatorul principal de credite este reprezentantul beneficiarului , respectiv orașul
Nădlac. Participă la Recepţia finală la terminarea lucrărilor  şi a obiectivelor de investi

 Asigură realizarea coresponden ei între con
teren a lucrărilor de investiţii prin:   deschiderea finanţărilor, emiterea ordinului de începere a
lucrărilor , anun ul de începere a lucrărilor , recepţionarea lunară a lucrărilor  executate,
confirmarea situaţiilor de lucrări şi a proceselor verbale de recepţie , emiterea de dispozitii  de
sistare a lucrărilor  , in cadrul contractelor in care  Primarul   reprezinta  orașul Nădlac . În acest
scop colaborează cu :

o Arhitectul care participă la recep verbale de receptie a
investiţiilor publice pentru însuşirea acestora in domeniu public sau privat , dupa caz
;

o Serviciul Buget pentru acceptarea la plată a facturilor privind lucrările de investiţii
efectuate, însoţite de documente justificative  respectiv situaţiile de lucrări şi alte
lucrări specifice activităţii de  investiţii pentru verificare şi avizare din punct de
vedere al încadrării preţurilor practicate de prestatorii contractanţi în ofertele
adjudecate
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 Asigură prin personal autorizat (persoane fizice sau juridice), urmărirea comportării în timp a
construcţiilor aflate pe domeniul public şi privat al orașului Nădlac , realizarea de  intervenţii la
construcţiile impuse de reglementările legale şi efectuează modificări , transformări, modernizări
şi consolidări ale acestora – numai pe baza proiectelor întocmite  de persoane fizice  sau
juridice  autorizate .

 Întocmeşte proiecte de hotărâri ale Consiliului Local şi de dispoziţii ale Primarului specifice
domeniului de activitate, precum şi rapoarte de specialitate în domeniul de activitate al
serviciului pentru proiectele de hotărâri, în vederea promovării lor în Consiliul local;

 propune serviciului Buget Financiar Contabilitate, dacă este cazul, efectuarea operaţiunilor
specifice angajării,lichidării şi ordonanţării cheltuielilor din cadrul
direcţiei/serviciului/compartimentului, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 la Normele metodologice
aprobate prin Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi
organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale,cu modificările şi
completările ulterioare ;

 persoanalul participă  obligatoriu în  comisiile de licitaţii având ca obiect bunurile ce aparţin
 domeniului public şi privat al oraşului, statului, după caz
 recepţionează lucrările efectuate de beneficiarii L.416/2001
 asigură rezolvarea corespondenţei şi asigură administrarea documentaţiilor necesare

domeniului de activitate
 coordonează activitatea de administrare şi întreţinere a spaţiilor în care îşi desfăşoară

activitatea compartimentele de specialitate ale aparatului  primarului
 duce la îndeplinire activitarea de autorizare a agenţilor economici, conform legisla

în vigoare
 asigură buna colaborare cu Consiliul Judeţean Arad în vederea realizării serviciilor publice de

interes judeţean
 conduce activitatea de stabilire, constatare, urmărire şi încasare a taxei pentru ocuparea

temporară sau permanentă a domeniului public
 la începutul fiecărui an fiscal stabileşte proceduri privind modul de calcul şi de plată al taxei

datorate pentru ocuparea domeniului public
 înaintează aceste proceduri spre aprobare Consiliului Local
 organizează şi conduce în sistem informatic evidenţa contribuabililor care datorează taxa pentru

ocuparea domeniului public şi păstrează în calculator această evidenţă
 întocmeşte procese – verbale în urma verificărilor efectuate în teren privind realitatea

suprafeţelor solicitate în cerere pentru ocuparea domeniului public
 comunică periodic Compartimentului Contabilitate din cadrul Primăriei Oraşului Nădlac situaţia

debitelor neîncasate , pentru a fi preluate în evidenţa contabilă a instituţiei
 gestionează bunurile aparţinând domeniului public şi privat al oraşului Nădlac
 elaborează proceduri de lucru scrise şi formalizate pentru fiecare activitate desfăşurată în cadrul

compartimentului
 actualizează permanent procedurile de lucru scrise şi formalizate în funcţie de evoluţia cadrului

legislativ
 ini participă la actualizarea patrimoniului oraşului Nădlac
 asigură rezolvarea corespondenţei şi asigură arhivarea documentaţiilor din domeniului de

activitate
 asigură întocmirea raportărilor statistice, atât pe suport de hârtie , cât și pe portalul   eSOP ,

către Direcția de Statistică Arad
 implementează și dezvoltă sistemul de control intern managerial al compartimentului în baza

prevederilor Ordinului nr.946/2005, republicat , cu modificările și completările ulterioare,
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În domeniul administrativ compartimentul administrare patrimoniul local îndeplineşte
următoarele atribuţii :
 Asigură încheierea şi urmăreşte derularea contractelor pentru utilităţi ( apă rece, apă caldă,

energie termică şi electrică etc.) şi propune măsuri pentru gospodărirea raţională a acestor
utilităţi, precum şi a furniturilor de birou şi a altor materiale de consum;

 Întocmeşte propuneri pentru planul de investiţii şi reparaţii privind imobilele în care îşi
desfăşoară activitatea serviciile din aparatul propriu de specialitate al consiliului local;

 Asigură îndeplinirea condiţiilor pentru realizarea inventarelor;

În ce priveşte activitatea de închiriere a unor bunuri din domeniul public sau privat,
compartimentul îndeplineşte următoarele atribuţii :
 organizează şi conduce în sistem informatic evidenţa contractelor de închiriere şi păstrează în

calculator evidenţa  mai mult timp pentru a putea fi verificată
 întocmeşte acte adiţionale în toate cazurile în care intervin modificări faţă de clauzele iniţiale din

contract
 calculează şi întocmeşte fişe de calcul a penalităţilor de întârziere în toate cazurile în care

redevenţa nu este achitata la termenul prevăzut din contract
 în cazul neachitării la termen a redevenţelor înştiinţează contribuabilii în cel mai scurt timp
 prezintă la viza de control financiar preventiv propriu, persoanei care exercita această

atribuţiune , contractele nou încheiate
 comunică periodic Compartimentului Contabilitate din cadrul Primăriei Oraşului Nădlac situaţia

debitelor neîncasate , pentru a fi preluate în evidenţa contabilă a instituţiei
 Comunică lunar până în data de 5 a lunii pentru luna expirată Compartimentului Impozite şi

Taxe situaţia terenurilor sau bunurilor închiriate şi din domeniul public sau privat

În ce priveşte activitatea de concesionare a unor bunuri din domeniul public sau privat,
compartimentul îndeplineşte următoarele atribuţii :
 organizează şi conduce în format informatic evidenţa contractelor de concesiune
 întocmeşte acte adiţionale în toate cazurile în care intervin modificări faţă de clauzele iniţiale din

contract
 calculează şi întocmeşte fişe de calcul a penalităţilor de întârziere în toate cazurile în care

redevenţa nu este achitata la termenul prevăzut din contract
 în cazul neachitării la termen a redevenţelor înştiinţează contribuabilii în cel mai scurt timp
 prezintă la viza de control financiar preventiv propriu, persoanei care exercita această

atribuţiune , contractele nou încheiate
 comunică periodic Compartimentului Contabilitate din cadrul Primăriei Oraşului Nădlac situaţia

debitelor neîncasate , pentru a fi preluate în evidenţa contabilă a instituţiei
 Comunică lunar până în data de 5 a lunii pentru luna expirată Compartimentului Impozite şi

Taxe situaţia terenurilor sau bunurilor concesionate  din domeniul public sau privat şi vândute
din domeniul privat
În ce priveşte coordonarea metodologică şi controlul asociaţiilor de proprietari,

îndeplineşte următoarele atribuţii :
 sprijină asociaţiile de proprietari (locatari) pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor ce le revin.
 Îndrumă şi sprijină asociaţiile de locatari pentru a se reorganiza în asociaţii de proprietari;
 Pune la dispozi ea

asocia
asociere, proiect proces verbal al adunarii generale, etc.

 Îndrumă şi sprijină asociaţiile de proprietari pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin pentru
întreţinerea şi repararea construcţiilor şi instalaţiilor din condominiu;
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 Întocmeşte şi distribuie materialelor de interes pentru asociaţia de proprietari prin care să
contribuie la buna desfăşurare a acestora;

 Organizează, în colaborare cu organizaţii neguvernamentale, seminarii de instruire pentru
preşedinţii şi administratorii de condominii;

 Organizează şi asigură exercitarea controlului financiar-contabil şi gestionar asupra activităţii
asociaţiilor de proprietari în condiţiile legii;

 Confirmă achitarea la zi a cheltuielilor prin dovadă eliberată de preşedintele comitetului executiv
şi de administratorul asociaţiei de proprietari în situaţia în care proprietarii doresc să-şi
înstrăineze apartamentele sau spaţiile cu altă destinaţie;

 Îndrumă şi sprijină asociaţiile de proprietari pentru respectarea de către aceştia a legislaţiei în
materie;

 Organizează atestarea periodică a administratorilor de condominii (din 3 în 3 ani);
 Sesizează structura de urbanism cu atribu ii de control din cadrul aparatului de specialitate al

Primarului ora iilor legale in domeniul disciplinei in
construc ii;

 Pregăteste si organizează atestarea persoanelor care doresc să practice activitatea de
administrare a imobilelor la asociaţiile de proprietari

 întocmește referate, rapoarte de specialitate, proiecte de dispozi ii ale Primarului orașului
Nădlac si proiecte de hotărâri ale Consiliului Local Nădlai privind activitatea din domeniul
asocia iilor de proprietari

 solu coresponden primită prin intermediul registraturii din cadrul
aparatului de  specialitate al Primarului orașului Nădlac;

 propune serviciului Buget, dacă este cazul, efectuarea operaţiunilor specifice angajării, lichidării
şi ordonanţării cheltuielilor din cadrul serviciului/compartimentului, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3
la Normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice,
precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale,cu modificările
şi completările ulterioare
În realizarea atribuţiilor specifice mai colaborează cu :
 Compartimentul Juridic şi contencios sau  avocat care reprezintă interesele unităţii

administrativ-teritoriale, care asigură consultanţa juridică de specialitate, vizează hotărârile
de  adjudecarea licitaţiilor pentru achiziţii publice şi contractele ce se  încheie în urma
licitaţiilor desfăşurate;

 Aparatul permanent de lucru al Consiliului Local Nădlac pentru emiterea de dispoziţii,
promovarea proiectelor de hotărâri şi de dispoziţii specifice domeniului de activitate,
consultanţă de specialitate şi pentru consultarea unor acte administrative mai vechi;

 Structurile de subordonare locală şi compartimentele funcţionale din primărie la întocmirea
listelor obiectivelor de  investiţii ;

 Compartimentul urbanism, servciul buget, societăţi de  execuţie, proiectare, consultan de
specialitate ce sunt implicate în activitatea de  investiţii a orașului Nădlac, etc.

SERVICIUL POLI – func în baza regulamentului de organizare și
func

COMPARTIMENT PENTRU PROIECTE CU FINAN
EXTERNE NERAMBURSABILE
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Activită n cadrul  compartimentului:

 Organizează şi derulează activităţi de identificare, selectare şi procurare a surselor
informaţionale privitor la Programele U.E. sau a altor surse externe de finanţare
nerambursabilă;

 Centralizează ofertele şi studiile de proiecte cu posibilităţi de finanţare de interes pentru
comunitate;

 Păstrează evidenţele tuturor materialelor legate de activitatea de derulare, urmărire programe
cu finanţare externă;

 Iniţiază şi dezvoltă unele contacte directe cu principalii finanţatori ai unor proiecte de dezvoltare
locală;

 Identifică problemele economice şi sociale ale municipiului care intră sub incidenţa asistenţei
acordate de U.E;

 Colaborează cu structurile asociative ale orașelor (Asociaţia orașelor din România şi Federaţia
Autorităţilor Locale din România) şi Agenţia de Dezvoltare Regională  Vest în vederea
accesării şi dezvoltării de proiecte sau programe cu impact regional la nivel local;

 Elaborează, împreună cu instituţiile implicate a unor prognoze orientative şi programe de
dezvoltare economico-socială locale şi le supune pe acestora spre aprobare Consiliului Local;

 Ţine şi răspunde de evidenţa tuturor actelor pe care le instrumentează;
 Urmăreşte rezolvarea corespondenţei în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 Identifică obiectivele economice, sociale, de mediu şi sănătate publică care îndeplinesc criteriile

şi cerinţele programelor de finanţare;
 Urmărește elaborarea documentaţiei necesare pentru obţinere de finanţări din surse interne şi

externe, referitoare la înfiinţarea, restructurarea, organizarea şi dezvoltarea serviciilor de
asistenţă socială (copii, persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi, orice persoane aflate în
nevoie), dezvoltarea micii şi marii infrastructuri, dezvoltare economică locală, promovarea
turismului, formarea resurselor umane, dezvoltare instituţională, cooperare .

 Iniţiază procedura de achiziţie in vederea obţinerii documentaţiilor tehnice necesare promovării
propunerilor de proiecte ce pot fi finanţate de către programele naţionale şi/sau internaţionale;

 La solicitarea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională înaintează propuneri privind elaborarea
documentelor programatice, respectiv Strategia de Dezvoltare Regională Vest;

 Colaborează cu celelalte servicii din cadrul aparatului propriu la elaborarea programelor şi
proiectelor privind strategiile de dezvoltare a comunităţii;

 Întocmeşte şi actualizează baza de date privind organismele care acordă finanţări de proiecte şi
oportunităţile de realizare de programe (cereri de finanţare) cu finanţare externă;

 Întocmeşte rapoarte cu privire la programele iniţiate /derulate la nivelul comunităţii, le înaintează
instituţiilor solicitante.

 Întocmeşte rapoarte de specialitate, proiecte de hotărâri ale Consiliului Local şi de dispoziţii ale
Primarului specifice domeniului de activitate;

 Întocmeşte rapoarte de specialitate în domeniul de activitate al serviciului pentru proiectele de
hotărâri, în vederea promovării lor în Consiliul Local;

 Iniţiază şi întocmeşte declaraţiile de parteneriat cu alte autorităţi publice locale pentru susţinerea
unor proiecte de interes local, judeţean, regional.

 Propune serviciului Buget, dacă este cazul, efectuarea operaţiunilor specifice angajării, lichidării
şi ordonanţării cheltuielilor din cadrul direcţiei/serviciului/compartimentului, conform anexelor
nr. 1, 2 şi 3 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor
instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi
legale, cu modificările şi completările ulterioare ;

 Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, alte acte normative, hotărâri ale Consiliului Local
al orașului Nădlac, dispoziţii ale primarului orașului Nădlac;
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 Colaborează cu Serviciul Buget și secretar UAT

COMPARTIMENT PENTRU CADASTRU ȘI AGRICULTURĂ

Activităţile  desfăşurate în cadrul compartimentului :
a) În materia aplicării legilor fondului funciar angajatul îndeplinește următoarele atribu :
 face parte, în calitate de membru,  din Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate

privată asupra terenurilor Nădlac
 efectuează măsurători în teren pentru punerea în posesie pe amplasamentele stabilite de

comisiile locale a legii fondului funciar
 întocmeşte procesele verbale de punere în posesie, conform prevederilor Legilor 18/ 1991,

1/2000, 247/ 2005 şi 15/ 2003
 întocmeşte procesele verbale de delimitare pentru predarea suprafeţelor reconstituite potrivit

prevederilor legii 169/ 1997, 1/2000 şi 247/ 2005
 înaintează documentaţia spre verificare Oficiului Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

Arad pentru întocmirea titlurilor de proprietate
 constituie şi actualizează evidenţa proprietarilor imobiliari
 efectuează măsurători topografice pentru persoanele fizice şi juridice în vederea delimitării

parcelelor


cele din registru agricol și anexele de validare lucrărilor întocmite în baza legilor fondului funciar

În materia îndeplinirii obliga ilor în domeniul cadastrului :
 participă la acţiunea de delimitare a teritoriului administrativ al oraşului, asigură conservarea

punctelor de hotar materializate prin borne
 Întreţine cadastrul agricol, prin suprapunerea cadastrului vechi cu cadastrul nou pe terenul

extravilan
 asigură păstrarea , conservarea şi folosirea în condiţii optime a hărţilor de cadastru
 răspunde de rezolvarea, în condiţiile legii, a contestaţiilor pe probleme de cadastru şi fond

funciar;
 prelucrează datele topografice din teren pentru întocmirea sau modificarea planurilor de situaţie;
 se ocupă de actualizarea anuală a evidenţei/situa

privat al orașului Nădlac, precum şi al fondului funciar al localităţii și o comunică annual , până
la data de 31.03,  Direc

 asigură întreţinerea planurilor cadastrale
 Întocmeşte registrul cadastral pe asociaţii agricole;
 actualizează evidenţa  proprietăţilor imobiliare – a terenului extravilan- şi a modificării acestora
 asigură consultanţă pentru delimitarea exploataţiilor agricole din teritoriul administrativ al

localităţii
 constituie şi actualizează evidenţa terenurilor care fac parte din domeniul public sau privat;
 delimitează exploataţiile agricole din teritoriul administrativ al localităţilor;
 face propuneri şi avizează proiectele de organizare şi funcţionare a exploataţiilor agricole şi

aplică în teren elementele necesare pentru funcţionarea acestora - proiectarea şi amenajarea
reţelei de drumuri şi de alimentare cu apă, de irigaţii;

 urmăreşte modul în care deţinătorii de terenuri asigură cultivarea acestora;
 acordă consultanţă agricolă, urmăresc aplicarea tehnologiilor adecvate şi iau măsuri de

protecţie fitosanitară;
 Acordă consultanţă de specialitate producătorilor agricoli prin popularizare şi afişare la avizierul

primăriei  a tuturor actelor normative şi a materialelor de informare;
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Alte activită e postului :

 ia măsuri pentru prevenirea îmbolnăvirii animalelor şi asigură efectuarea tratamentelor în cazul
îmbolnăvirilor;

 întocmeşte documentaţiile necesare pentru acordarea ajutoarelor de stat/subven
producătorilor agricoli,

 Păstrează secretului de serviciu precum şi de secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter
confidenţial deţinute sau la care au acces ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu

 Participă la constatarea şi evaluarea pagubelor produse de calamităţile naturale şi întocmeşte
documentaţia necesară în conformitate cu prevederile legale în vigoare

 Întocmeşte proiecte de hotărâri ale Consiliului Local şi Dispoziţii ale Primarului specifice
domeniului de activitate, precum şi rapoarte de specialitate în domeniul de activitate al
serviciului pentru proiectele de hotărâri, în vederea promovării lor în Consiliul local;

 propune serviciului Buget, dacă este cazul, efectuarea operaţiunilor specifice angajării,lichidării
şi ordonanţării cheltuielilor din cadrul direcţiei/serviciului/compartimentului, conform anexelor nr.
1, 2 şi 3 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor
instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi
legale,cu modificările şi completările ulterioare

 Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, alte acte normative, hotărâri ale Consiliului local al
orașului Nădlac, dispoziţii ale Primarului orașului Nădlac

Colaborează cu :
o Compartimentul eviden furnizează date pentru completarea

şi ţinerea la zi a registrului agricol;
o Arhitectul orașului la lucrările premergătoare aprobării Planului Urbanistic

General şi Planului Urbanistic Zonal şi amplasării de noi obiective;
o Compartimentul impozite și taxe din cadrul Serviciului buget

COMPARTIMENT EVIDEN
Activită ile desfășurate în cadrul compartimentului :
a) În materia legisla :
 completează la zi Registrul agricol, prin declaraţii anuale conform legislaţiei în vigoare;
 ectronic, cât și pe cel de hârtie
 Verifică prin sondaj corectitudinea datelor declarate în Registrul agricol;
 Înregistrează în Registrul agricol situa

dovedite prin acte încheiate în formă autentică;
 Înregistrează în Registrele agricole ale societăţilor comerciale cu capital privat şi ale celor cu

capital mixt care deţin terenuri agricole în exploatare;
 Înregistrează în Registrul agricol şi Registrul special al arendaşilor, persoane juridice şi fizice,

care cultivă teren agricol;
 Evidenţiază terenurile agricole exploatate individual şi înregistrează modificările pe proprietari

care intervin în timpul anului
 Verifică suprafeţele de teren agricol înscrise în titluri de proprietate şi anexele de fond funciar ,

pe autor şi moştenitor şi operează în registre orice modificare de proprietar;
 Gestionează programele informatice care cuprind  titlurile de proprietate emise la nIvel de jude

- DDAPT
 asigură  numerotarea, parafarea, sigilarea, registrelor agricole şi înregistrarea în registrul

general de intrare - ieşire.
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 Asigură întocmirea raportărilor statistice, atât pe suport de hârtie , cât și pe portalul   eSOP ,
către Direcția de Statistică Arad

b) În materia eliberării cerificatelor de producător, adeverin lor, avizelor, etc.
 Eliberează bilete de adeverire a proprietăţii animalelor pentru valorificarea pe piaţa liberă şi

abatoare a animalelor din producţie proprie;
 Eliberează certificate de producător agricol pentru valorificarea produselor vegetale pe piaţă;
 Eliberează adeverinţe care cuprind date declarate în Registrul agricol pentru spitalizare,

handicapaţi, burse şcolare, pentru organele de cercetare penală, instanţă, pentru subvenţii şi
deschidere de conturi bancare;

 Eliberează bilete de adeverire a proprietăţii animalelor pentru valorificarea pe piaţa liberă şi
abatoare a animalelor din producţie proprie;

 Conform ordinului directorului general al agenţiei naţionale de cadastru si publicitate imobiliara
nr. 309/2010 întocmește și eliberează certificat pentru atestarea că petentul este cunoscut ca
proprietar

c) În materia legisla
 În calitate de membrii fac parte din Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate

privată asupra terenurilor Nădlac
 Evidenţiază într-un registru special  titlurile de proprietate eliberate în baza legilor fondului

funciar,gestionează aceste titluri pană la predarea lor proprietarului
 Promovează în instanţă acţiuni de anulare şi corectare a titlurilor de proprietate greşite;
 Înaintează Comisiei jude

îndreptă
fondului funciar

 Participă la expertize tehnice ale instanţelor atunci cănd există solicitare
 Înaintează Comisiei Prefecturii Arad contestaţiile cu privire la modul de aplicare a legilor

fondului funciar
 Răspunde în termen legal sesizărilor cetăţenilor
 Participă la audienţele ţinute de primar, viceprimar, asigurând detalii specifice problemelor

ridicate de cetăţean pe problemele fondului funciar
 Verifică suprafeţele de teren agricol înscrise în titluri de proprietate şi anexele de fon funciar în

cartiere, pe autor şi moştenitor şi operează orice modificare de proprietar
 Înregistrează titlurile de proprietate în programul de culegere de date primare

d) alte activă
 coordonează și asigură realizare activităţilor în domeniul acordării subvenţiilor agricole,

conform legii
 Îndrumă si sprijină producătorii agricoli pentru obţinerea de subvenţii si facilităţi prevăzute de

legislaţia in vigoare.
 Acordă consultan

avizierul primăriei a tuturor actelor normative si a materialelor de informare
 pregăteşte documentaţia în vederea împroprietăririi în condiţiile Legii nr.18/1991- Ordinul

Prefectului
 Întocmeşte procese verbale de calamitate şi evaluează valoarea pagubei produse, la solicitarea

persoanelor fizice şi a societăţilor comerciale. Aceste acte se întocmesc împreună cu delegatul
Direcţiei Generale pentru Agricultură Arad şi al  Oficiului de Consultanţă Agricolă;

 Asigură comunicarea către ofi
sesizărilor pentru deschiderea procedurilor succesorale

 fac parte din comitetul antiepizotic al oraşului Nădlac
 Participă la expertize tehnice ale instanţelor atunci cănd există solicitare
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 Întocmeşte referate de specialitate si colaborare cu secretarul oraşului Nădlac , în vederea
eleborării proiectelor de dispoziţii ale Primarului şi de hotărâri ale Consiliului Local specifice
activităţii compartimentului

 Participă la audienţele ţinute de primar, viceprimar, asigurând detalii specifice problemelor
ridicate de cetăţean pe problemele fondului funciar

 Asigură arhivarea şi predarea în arhivă a copiilor documentelor emise de compartiment
 propune serviciului Buget, dacă este cazul, efectuarea operaţiunilor specifice angajării,lichidării

şi ordonanţării cheltuielilor din cadrul direcţiei/serviciului/compartimentului, conform anexelor nr.
1, 2 şi 3 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor
instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi
legale,cu modificările şi completările ulterioare

 Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, alte acte normative, hotărâri ale Consiliului local al
orașului Nădlac, dispoziţii ale Primarului orașului Nădlac

 rezolvă în termenul legal cererile, sesizările, depuse de cetăţeni.

Colaborează cu :
o SPCLEP Nădlac în vederea completării documentaţiei necesare

întocmirii Anexei 1, în vederea deschiderii procedurii succesorale.
o Direcţia Judeţeană de Statistică, căreia furnizează periodic (lunar,

trimestrial şi anual) date statistice solicitate
o Compartimentul impozite și taxe în vederea impunerii și încasării

corecte a impozitelor și taxelor locale
o Serviciul Public de Asisten

Nădlac

COMPARTIMENTUL - PROTEC
Activită
 Urmăreşte ducerea la îndeplinire a obligaţiilor administraţiei publice locale privind protecţia

mediului şi a hotărârilor referitoare la protecţia mediului emise de Consiliul Local al al orașului
Nădlac

 Elaborează proiectul de buget pentru investiţii in domeniul protectiei mediului şi activităţi de
educaţie ecologică la nivelul orașului Nădlac

 Întocmeşte teme de proiectare şi caiete de sarcini pentru obiectivele de investiţii privind
protecţia mediului .

 Monitorizează cantitatea lunară, şi tipurile, de deşeuri care se depozitează în Depozitului
ecologic de deșeuri Arad.

 Colaborează cu agenţi economici subordonaţi administraţiei publice locale în vederea prevenirii
deversării accidentale a poluanţilor sau a depozitării necontrolate a deşeurilor.

 Dezvoltă sistemul integrat de gestionare a deşeurilor municipale-colectare-transport-depozitare
 Promovează o atitudine corespunzătoare faţă de comunitate în legătură cu importanţa protecţiei

mediului
 Verifică pe teren ,soluţionează şi răspunde în termenul legal la toate adresele persoanelor fizice

şi juridice (cereri, sesizări,reclamaţii, note interne, note de audienţă), conform atribuţiilor din
legislaţa în vigoare.

 Urmăreşte respectarea procedurii de închidere la Depozitul de deseuri -depozitul vechi din
Nădlac.

 Urmăreşte lansarea unor programe pentru dezvoltarea durabilă a orașului Nădlac, în vederea
minimizării impactului pe care dezvoltarea socio-economică a orașului îl are asupra factorilor
de mediu şi a sănătăţii populaţiei.
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 Colaborează cu diferite instituţii şi organisme (Universitate, ONG-uri, Direcţia de Sănătate
Publică, Agenţia pentru Protecţia mediului Arad, Direcţia Apelor Arad, Inspectoratul Şcolar
Arad, Institute de cercetare şi proiectare) care desfăşoară activităţi specifice în domeniul
protecţiei mediului.

 Raportează lunar, Consiliului Judeţean Arad şi Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad,
cantitatea de deşeuri generată în orașul Nădlac.

 Elaborează anual Planul Local de Gestiune a Deşeurilor.
 Urmăre zute in Planul Local de

Actiune pentru Mediu ,potrivit termenelor stabilite in sarcina Primarieiorașului Nădlac
 Asigură servicii cu specialişti în ecologia urbană şi protecţia mediului şi colaborează în acest

scop cu autorităţile competente (centrale şi teritoriale) pentru protecţia mediului.
 Emite avize de principiu pentru infiintarea punctelor de colectare a materialelor reciclabile,

verificând in teren dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege.
 Întocmeşte referate, informări şi rapoarte de specialitate către conducerea instituţiei şi/sau

Consiliul Local al orașului Nădlac în vederea aducerii la cunoştinţă, promovării şi/sau aprobării
studiilor, lucrărilor de investiţii , sau proiecte referitoare la probleme de mediu.

 Răspunde de centralizarea unor date si studii statistice, necesare unor raportări solicitate de
Consiliul Judetean Arad, Directia de Statistica Arad, MLPAT sau alte organe administrative la
nivel national.

 Controlează periodic modul de respectare a regulamentului de pază
situa epozitului de deșeuri închis pe raza orașului Nădlac

 în cazul unor situa (incendii) înregistrate pe raza UAT Nădlac anun
conducerea Agen si Garda de Mediu -Comisariatul Arad.

 Asigură reprezentarea din partea Primariei orașului Nădlac in calitate de responsabil cu
asigurarea activită ii de reglementare pe probleme de protec a mediului și gospodărirea
apelor în timpul ac iunilor , activită ii de
monitorizare, coordonare, îndrumare,reglementare si control ăn domeniu (Agentia de Protectie
a Mediului Arad si Garda de Mediu -Comisariatul Arad , etc.)

 Participă în calitate de responsabil cu asigurarea activită ii de reglementare pe probleme de
protec rirea apelor la controale efectuate de autorită ile abilitate
(Agentia de Protectie a Mediului Arad si Garda de Mediu -Comisariatul Arad, etc. ) la Primăria
Nădlac sau în legatură cu atribu ii de reglementare în domeniu ale administra iei publice
locale din oraș

 în calitate de responsabil cu asigurarea activită i de reglementare pe probleme de protec ia
mediului si gospodărirea apelor solicită rapoarte, informări Politiei Locale, cu privire la modul de
respectare pe teritoriul UAT Nădlac a prevederilor legale in domeniu ,respectiv ac iunilor de
control derulate de aceasta, sanc suri dispuse persoanelor fizice si /sau
juridice pentru conformare.

 în calitate de responsabil cu asigurarea activită ii de reglementare pe probleme de protec
mediului iei Locale cu privire la
adoptarea unor HCL in domeniu, în vederea creșterii gradului de conformare a orașului
Nădlac cu prevederile ele legale

 Participă la şedinţele şi întrunirile ce au ca temă măsuri de protecţia mediului organizate de
Primăria Nădlac sau alte instituţii nonguvernamentale.

 Întocmește studii, rapoarte, caiete de sarcini,lucrări de sinteză, concepe şi redactează caiete
de sarcini, note interne, participă la dezbaterile publice pe domeniile de atribu
rapoarte de specialitate, proiecte de HCL, note justificative, note de fundamentare, în domeniul
de competen

 Asigură verificarea sesizărilor repartizate , redactează și transmite răspunsurile la sesizările
peten spunde de soluţionarea, în termenul prevăzut de legisla
regimul peti iilor și respectiv accesul liber la informa
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repartizate și răspunde potrivit prevederilor legale în cazul nerespectării termenelor de răspuns
prevăzute în legisla specific

 Colaborează cu :
o comparimentul administrarea patrimoniului local
o Poli

COMPARTIMENT INFORMARE

Atribu
 ia măsuri de tipizare, multiplicare şi difuzare a unor formulare şi acte normative ce se solicită de

către Consiliul Local şi de Compartimente, Servicii din subordinea acestuia ;
 colaborează cu compartimentele din aparatul propriu şi primăriei ;
 pune  în aplicare prevederile legale privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a

persoanelor cu handicap;
 întocmeşte anchete sociale pentru persoanele cu handicap ;
 întocmeşte dosare pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap ;
 elaborează proiecte de dispoziţii privind asistenţii personali ai persoanelor cu handicap ;
 gestionază evidenţa notelor telefonice şi le înaintează compartimentelor primăriei ;
 îndeplineşte alte atribuţii prin hotărâri a Consiliului Local şi dispoziţiile primarului ;
 îndeplineşte şi alte atribuţii legale dispuse de şeful ierarhic superior sau conducerea instituţiei ;
 coordonează activităţile de protocol (cazare, masă, transport) pentru invitaţi sau pentru

delegaţiile române sau străine în baza « notelor » primite ;
 să dea dovadă de disciplină atât în relaţiile cu cetăţenii, cât şi în cadrul instituţiei în care îşi

desfăşoară activitatea;
 să fie calm, politicos şi respectuos pe întreaga perioadă de realizare a relaţiei cu publicul ;
 să manifeste o atitudine pozitivă şi răbdare în relaţia ci cetăţeanul ;
 să folosească un limbaj adecvat şi corect din punct de vedere gramatical ;
 să păstreze confidenţialitatea tuturor informaţiilor relevante obţinute de cetăţean ;
 să formuleze răspunsuri legale, complete şi corecte şi să asigure că acestea sunt înţelese de

cetăţean ;
 să îndrume cetăţeanul către serviciul de specialitate în vederea obţinerii de informaţii detaliate

care depăşesc competenţele structurii de asistenţă ;
 să întrerupă activitatea cu publicul numai în situaţia folosirii de către cetăţean a unui limbaj

trivial, a formulării de ameninţări la adresa sa ori a utilizării de către cetăţean a violenţei
verbale/fizice.

 efectuează înscrierea în audienţă a persoanelor care, pentru probleme deosebite, solicită să fie
primite de conducerea instituţiei, întocmeşte "nota de audienţă" care este remisă, pe bază de
semnătură, serviciului/biroului/compartimentului competent, urmărind apoi comunicarea
răspunsului în termenul prevăzut de lege;

 preia orice alte cereri şi sesizări în legătură cu activitatea instituţiei şi privitoare la problemele
oraşului adresate diferitelor structuri din cadrul primăriei, precum şi conducerii primăriei (primar,
viceprimar, secretar ).

 sub aspectul circuitului documentelor, acestea, după programul cu publicul, sunt transmise pe
bază de semnătură, direcţiilor şi serviciilor, de unde sunt preluate, tot pe bază de semnătură,
actele sau răspunsurile emise de acestea, răspunsuri care vor fi înmânate sau expediate prin
poştă, celor interesaţi.

 înregistrează şi evidenţiază într-un registru special toate opiniile, recomandările, sesizările
persoanelor fizice şi /sau juridice privind proiectele de acte normative propuse de Primar sau de
consilieri, în conformitate cu Legea 52/2003, iar în cazul în care se solicită de către asociaţiile
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legal constituite sau de o autoritate publică, organizează consultări publice în cadrul cărora se
va dezbate proiectul de act normativ respectiv.

 asigură soluţionarea petiţiilor (de la primire până la expediere, clasare) în conformitate cu OG
27/2002.

 Întocmeşte referate de specialitate si colaborare cu secretarul oraşului Nădlac , în vederea
eleborării proiectelor de dispoziţii ale Primarului şi de hotărâri ale Consiliului Local specifice
activităţii compartimentului

 Asigură arhivarea şi predarea în arhivă a copiilor documentelor emise de compartiment
 propune serviciului Buget, dacă este cazul, efectuarea operaţiunilor specifice angajării,lichidării

şi ordonanţării cheltuielilor din cadrul direcţiei/serviciului/compartimentului, conform anexelor nr.
1, 2 şi 3 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor
instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi
legale,cu modificările şi completările ulterioare

 Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, alte acte normative, hotărâri ale Consiliului local al
orașului Nădlac, dispoziţii ale Primarului orașului Nădlac

 asigură accesul la informaţii publice (cu excepţia relaţiei cu mass-media) în conformitate cu
Legea 544/2001 şi HG 123/2002, astfel:
 pune la dispoziţia cetăţenilor formularele- tip prevăzute de lege
 cererile depuse în baza Legii 544/2001 sunt evidenţiate distinct într-un registru special
 participă alături de celelalte compartimente ale instituţiei la realizarea (redactarea) şi

distribuirea buletinului informativ, în care sunt cuprinse din oficiu informaţii în interes
public (conform articolului 5 alineatul I din Legea 544/2001), precum şi la actualizarea
portalului WEB.

Colaborează cu :
 consilier juridic aparat permanent de lucru al Consiliului Local Nădlac
 registratura primăriei
 cabinet primar
 Serviciul public de asisten


Atribu ii delegate :

 Coordonează activitatea privind acordarea ajutoarelor sociale de încălzire cu gaze naturale şi
energia termică  şi  întocmeşte ( preia cererile, întocmeşte rapoarte statistice şi situaţile
centralizatoare lunare )

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Activităţile  desfăşurate în cadrul  compartimentului :organizează şi realizează gestiunea
resurselor umane în sensul definit de Statutul funcţionarilor publici şi de legislaţia muncii, distinct pentru
funcţionarii publici şi personalul contractual. Se subordonează primarului orașului Nădlac, potrivit
competenţelor şi organigramei.

În activitatea pe care o desfăşoară realizează următoarele atribuţii:

 Întocmeşte rapoarte de specialitate, note de fundamentare la proiectele de hotărâri ce se supun
aprobării consiliului local ce au ca obiect aprobarea organigramei, numărului de personal şi
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statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Nădlac şi pentru serviciile
publice de subordonare locală

 Asigură și întocmește/actualizează Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului
de specialitate al primarului orașului Nădlac,  întocmeşte rapoarte de specialitate pentru
proiectele de hotărâre referitoare la regulamente de organizare şi funcţionare ce se supun spre
aprobarea consiliului local;

 Întocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri ce privesc înfiinţarea şi
reorganizarea de către consiliul local a unor servicii publice şi instituţii în subordinea acestuia,
completarea şi modificarea obiectului de activitate pentru structurile înfiinţate;

 Urmărește încadrarea în numărul de personal stabilit potrivit organigramei şi statelor de funcţii
aprobate şi asigură continua actualizare a situaţiilor nominale de personal;

 Urmăreşte şi realizează corecta aplicare a prevederilor legale privind: stabilirea salariilor de
bază, acordarea sporurilor salariale potrivit condiţiilor de muncă, stabilirea indemnizaţiilor pentru
demnitari, promovarea în clase şi grade profesionale pentru funcţionarii publici şi în grade şi
trepte profesionale pentru personalul contractual, acordarea indemnizaţiilor de conducere,
aplicarea majorărilor şi indexărilor salariale stabilite prin acte normative speciale precum şi a
altor drepturi salariale

 Întocmeşte fundamentări ale fondului de salarii pentru bugetul local, pentru autorităţile executive
şi serviciile publice de subordonare locală fără personalitate juridică;

 transmite raportări catre Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici care, pe baza acestora,
administrează baza de date cuprinzand evidenţa naţională a funcţiilor publice şi a funcţionarilor
publici ;

 asigură completarea şi transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor,către I.T.M.
pentru personalul contractual din cadrul instituţiei ;

 Întocmeşte rapoarte şi chestionare statistice referitoare la salarii, numărul de personal şi
utilizarea timpului de lucru potrivit solicitărilor A.N.F.P. , Instituţiei Prefectului judeţului Arad,
Consiliului Judeţean Arad, D.G.F.P. Arad ., Direcţiei Judeţene de Statistică, s.a.;

 Propune măsuri pentru îmbunătăţirea organizării muncii colaborând în acest sens cu
compartimentele funcţionale şi serviciile publice. Aplicarea unor astfel de măsuri se realizează
prin dispoziţie a primarului sau notă internă.

 Asigură asistenţa de specialitate pentru personalul cu funcţii de conducere din cadrul aparatului
de specialitate al primarului orașului Nădlac în vederea întocmirii şi actualizării fişelor de post
pentru personalul din subordine, în concordanţă cu regulamentele de organizare şi funcţionare
şi statele de funcţii aprobate, gestionează fişele de post pentru întreg personalul .

 Organizează şi realizează împreună cu membrii comisiilor de concurs sau examinare, după caz,
desfăşurarea, conform legii, a concursurilor şi examenelor privind angajarea personalului.
Asigură încadrarea personalului în funcţii, compartimente / servicii, corespunzător pregătirii,
experienţei şi competenţelor profesionale. Numirea, sancţionarea, suspendarea, modificarea şi
încetarea raporturilor de serviciu sau după caz a raporturilor de muncă  se face numai de către
primar, în conformitate cu prevederile legale.

 Întocmeşte lucrările necesare pentru: încadrarea, transferarea, detaşarea, delegarea, delegarea
de atribuţii, schimbarea locului de muncă şi desfacerea contractului de muncă sau incetarea
raporturilor de serviciu, după caz şi  gestionează modificările intervenite pentru personalul din
cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului şi serviciile publice cu și fără
personalitate juridică;

 Întocmeşte, completează şi ţine evidenţa dosarelor de personal şi a dosarelor profesionale ale
funcţionarilor publici;

 Construieşte şi administrează baza sa de date cuprinzând evidenţa funcţiilor publice şi a
funcţionarilor publici;

 Consemnează declaraţiile de interese în Registrul declaraţiilor de interese, ine evidenţa
declaraţiilor de avere, asigură afișarea acestora pe site-ul primăriei și comicarea la A.N.I.
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 Comunică persoanelor interesate informaţii de interes public referitoare la funcţiile publice şi la
funcţionarii publici, în condiţiile legii;

 asigură secretariatul tehnic al Comisiilor de concurs şi al Comisiilor de soluţionare a
contestaţiilor;

 asigură exercitarea funcţiei de secretar al Comisiei paritare, prin desfăşurarea următoarelor
activităţi: înregistrează cererea de întrunire a comisiei paritare într-un registru special,
convoacă, la solicitarea preşedintelui comisiei paritare ori a conducătorului instituţiei, membrii
comisiei paritare şi comunică ordinea de zi a şedinţei, pregăteşte desfăşurarea în bune condiţii
a şedinţei, întocmeşte, redactează şi semnează alături de membrii comisiei paritare
procesulverbal al şeinţei, redactează avizele emise de comisia paritară şi le înaintează spre
senmare membrilor acesteia în termen de două zile lucrătoare de la data la care a avut loc
şedinţa în care s-a votat avizul;

 monitorizează procedura de încheiere a contractelor de prestări servicii în vederea acordării de
asistenţă medicală tuturor angajaţilor instituţiei;

 întocmeşte fişele fiscale pentru veniturile din salarii şi cele asimilate salariilor şi le depune la
DGFP Arad;

 Solicită, la începutul fiecărui exerciţiu bugetar, personalului propriu al primăriei şi unităţi
subordonate depunerea declaraţiilor personale pentru stabilirea numărului de persoane aflate în
întreţinere în vederea stabilirii imozitului pe venit

 Întocmeşte şi depune declaraţiile lunare privind obligaţiile de plată ale Primăriei către bugetul de
stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul asigurărilor sociale
de sănătate;

 Elaborează şi actualizează procedurile scrise şi norme metodologice proprii privind activitatea
compartimentului, conform Ordinului MFP

 Urmăreşte utilizarea timpului de lucru: prezenţa la program, orele suplimentare efectuate,
justificarea absenţelor pe cauze; programarea concediilor de odihnă şi efectuarea acestora,
acordarea şi evidenţa altor categorii de concedii (pentru evenimente familiale deosebite,
suplimentare, fără plată ş.a.), evidenţa concediilor medicale,de maternitate, paternitate, creştere
copil în vârstă de până la 2 sau 3 ani (după caz), absenţelor nemotivate;

 Organizează şi coordonează activitatea de formare şi perfecţionare profesională a personalului
prin instituţiile specializate, potrivit necesarului transmis de compartimentele funcţionale şi
serviciile publice-pentru personalul contractual şi în funcţie de conţinutul rapoartelor de evaluare
întocmite anual pentru funcţionarii publici în concordanţă cu ofertele centrelor de perfecţionare.
Ţine evidenţa participărilor la cursurile de perfecţionare

 Fundamentează pentru bugetul local necesarul pentru cheltuielile cu perfecţionarea
profesională;

 Coordonează şi monitorizează procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale
ale angajaţilor, în scopul aplicării corecte a procedurilor de evaluare. Ţine evidenţa nominală,
cronologică a evaluărilor anuale potrivit cărora  se construieşte cariera profesională a
angajaţilor;

 Ţine evidenţa sancţiunilor disciplinare aplicate funcţionarilor publici şi personalului contractual;
transmite preşedintelui comisiei de disciplină a funcţionarilor publici toate documentele solicitate

 Asigură confidenţialitatea datelor cuprinse în dosarele de personal; eliberează angajatului, la
cerere, copii ale actelor existente în dosarul tău profesional;

 La solicitarea angajaţilor întocmeşte şi eliberează adeverinţe de salariat;
 Asigură eliberarea, evidenţa, precum şi vizarea semestrială a legitimaţiilor de serviciu;
 Realizează şi alte atribuţii referitoare la organizarea şi gestionarea resurselor umane stabilite

prin acte normative şi/sau administrative.
 Întocmeşte proiecte de hotărâri ale Consiliului Local şi de dispoziţii ale Primarului specifice

domeniului de activitate, precum şi rapoarte de specialitate în domeniul de activitate al
compartimentului pentru proiectele de hotărâri, în vederea promovării lor în Consiliul local;
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 Propune serviciului Buget Financiar Contabilitate, dacă este cazul, efectuarea operaţiunilor
specifice angajării,lichidării şi ordonanţării cheltuielilor din cadrul
direcţiei/serviciului/compartimentului, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 la Normele metodologice
aprobate prin Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi
organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale,cu modificările şi
completările ulterioare ;

 Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, alte acte normative, hotărâri ale Consiliului Local
al orașului Nădlac, dispoziţii ale primarului orașului Nădlac;

Colaborează cu :
 toate compartimentele funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului

Nădlac şi cu serviciile publice de subordonare locală, cu sau fără personalitate juridică, pentru
asigurarea încadrării şi promovării personalului, transferării, detaşarii, delegării, suspendării şi
încetării contractelor de muncă sau încetării raporturilor de serviciu, după caz, premierea
individuală, acordarea salariilor de merit, sporurilor salariale, întocmirea şi actualizarea fişelor
posturilor şi R.O.F. , perfecţionarea profesională programarea şi efectuarea concediilor de
odihnă şi utilizarea timpului de lucru (prezenţa şi absenţele-pe cauze) prin adrese, note
interne, cereri şi referate ori de câte ori este nevoie pentru rezolvarea operativă a acestor
categorii de atribuţii.

 serviciul Buget căruia îi transmite fundamentarea fondului de salarii şi a cheltuielilor pentru
perfecţionarea profesională pentru personalul primăriei şi serviciilor publice locale fără
personalitate juridică, necesare întocmirii proiectului bugetului local de venituri şi cheltuieli
iniţial şi rectificativ şi de la care primeşte copii ale B.V.C. aprobat pentru capitolele bugetare
pentru care a întocmit fundamentări;

 func care monitorizează
activitatea asistenţilor personali şi cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Arad pentru : încadrarea asistenţilor personali, evidenţa şi încetarea contractelor de
muncă ale asistenţilor personali şi verificarea pontajelor lunare ale acestora ;

 secretarul UAT Nădlac pentru emiterea de dispoziţii şi promovarea proiectelor de hotărâri de
consiliu local specifice domeniului de activitate al compartimentului ;

COMPARTIMENT PROTEC

Atribu
 realizează măsurile de protecţie a populaţiei şi a bunurilor materiale prevăzute de legislaţia în

vigoare
 participă la elaborarea actualizarea, păstrarea şi aplicarea documentelor operative: Plan de

protecţie civilă, Extras din Planul de evacuare, Planul de apărare împotriva dezastrelor şi
Planurile de apărare şi intervenţie pe tipuri de dezastre: apărarea împotriva inundaţiilor,
fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţii hidrotehnice / efecte
seismice şi alunecări de teren / accident nuclear şi

 căderi de obiecte cosmice / explozii mari la suprafaţă şi în subteran, accidente chimice şi avarii
deosebit de grave la conducte magistrale şi urbane / accidente deosebit de grave pe căi de
comunicaţii / asistenţă medicală de urgenţă în caz de dezastre şi epidemii / epizootii şi
supravegherea contaminării radioactive, chimice sau biologice, a produselor vegetale şi animale
/ incendii în masă / accidente pe căi de telecomunicaţii.
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 îndepline reglementate prin Hotărârea
Guvernului nr. 846/2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la
inundaţii pe termen mediu şi lung

 coordonează activităţile comisiilor de specialitate de protecţie civilă, constituite pe domeniile:
evacuare, protecţie NBC, medical, sanitar – veterinară, agricultură – alimentaţie, mediu,
logistică, transmisiuni alarmare, energetică şi informatică, protecţie prin adăpostire, deblocare
salvare, drumuri şi poduri, transporturi, organizate conform Organigramei de protecţie civilă a
oraşului Nădlac, aprobată prin Hotărârile Consiliului Local.

 Participă potrivit Dispoziţiilor Şefului protecţiei civile împreună cu formaţiunile de protecţie civilă
din subordine la realizarea acţiunilor pentru înlăturarea urmărilor produse de dezastre, atacuri
aeriene sau teroriste.

 este membru Secretariatului Tehnic Permanent al Comisiei locale de Apărare Împotriva
Dezastrelor. În perioadele dintre şedinţele de lucru duce la îndeplinire Hotărârile Comisiei,
urmăreşte realizarea lor şi exercită atribuţiile Comisiei, făcând propuneri care devin executorii
după aprobarea lor de către Preşedintele Comisiei locale de Apărare Împotriva Dezastrelor sau
înlocuitorul legal al acestuia. Asigură serviciul operativ în locul de conducere la producerea
urgenţelor civile.

 elaborează şi coordonează ducerea la îndeplinire a Planului cu principalele activităţi de
protecţie civilă, Planului de pregătire de protecţie civilă, Planului dezvoltării bazei materiale,
Planului de control pe linia protecţiei civilă, precum şi a altor documente de conducere şi
pregătire de protecţie civilă.

 coordonează organizarea şi înzestrarea comisiilor şi formaţiunilor de protecţie civilă potrivit
instrucţiunilor în vigoare şi actualizează permanent situaţia acestora

 urmăreşte asigurarea condiţiilor de depozitare, întreţinere şi folosire corectă a tehnicii, aparaturii
şi materialelor de protecţie civilă.

 întocmeşte anual proiectul de buget de protecţie civilă la nivelul Primăriei oraşului Nădlac.
 oganizează şi conduce aplicarea măsurilor de protecţie civilă pe linie de transmisiuni alarmare,

informatică şi energetică, asigură aparatura necesară funcţionării structurilor de protecţie civilă,
constituite pe linia de transmisiuni alarmare şi mijloacele financiare necesare.

 verifică menţinerea în permanentă stare de funcţionare a punctelor de comandă şi adăposturilor
de protecţie civilă şi face propuneri pentru dotarea acestora şi pentru completarea fondului de
adăpostire.

 umăreşte dotarea formaţiunilor de protecţie civilă cu mijloace de protecţie nucleară, biologică şi
chimică şi prezintă propuneri pentru completarea cu mijloacele necesare pe linia protecţiei
nucleară, biologică şi chimică.

 organizează şi coordonează aplicarea măsurilor de protecţie civilă la instituţiile publice şi agenţii
economici cu peste 100 de angajaţi şi mai puţin de 500 de angajaţi precum şi a celor cu mai
puţin de 100 de angajaţi care prezintă importanţă stategică.

 prevede de comun acord cu Serviciul de Mobilizarea Economiei şi Pregătirea Teritoriului, în
Planul de mobilizarea economiei naţionale, materiale şi tehnica necesară completării, înzestrării
formaţiunilor de protecţie civilă.

 întocmeşte situaţia cu mijloacele, aparatura, utilajele şi instalaţiile care pot fi folosite în caz de
dezastre şi în situaţii speciale şi o actualizează permanent.

 pregăteşte şi asigură desfăşurarea Bilanţului activităţilor de protecţie civilă.
 coordonează întocmirea propunerilor referitoare la pregătirea oraşului pentru apărare sau

situaţii speciale (catastrofe, calamităţi naturale, atacarea de către grupuri înarmate a unor
obiective economice şi instituţii de stat de pe raza oraşului) ţinând seama de prevederile
legislaţiei în vigoare şi prezintă preşedintelui Comisiei pentru Probleme Apărare aceste
propuneri.
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 verifică şi difuzează celor interesaţi, extrase din programul de măsuri referitoare la pregătirea
oraşului pentru apărare sau situaţii speciale, urmărind aducerea la îndeplinire a tuturor
măsurilor prevăzute pentru “Programul de pregătire a economiei naţionale, teritoriului şi
populaţiei pentru apărare sau situaţii speciale”.

 asigură evidenţa salariaţilor care au obligaţii militare (rezervişti) la Primăria oraşului Nădlac
 întocmeşte lucrările specifice pentru mobilizarea la locul de muncă a angajaţilor cu obligaţii

militare în caz de necesitate sau la război
 îndeplineşte atribuţiile funcţionarului cu probleme de mobilizare la locul de muncă în cadrul

Primăriei şi întocmeşte toate situaţiile solicitate de către centrul Militar Judeţean Arad.
 veghează permanent pentru respectarea regulilor de păstrare, mânuire şi evidenţă a

documentelor secrete, hărţilor şi literaturii de specialitate.
 ţine evidenţa ordinii de zi a şedinţelor şi asigură convocarea membrilor comisiei.
 desfăşoară, în colaborare cu instituţiile abilitate, activităţi de informare şi documentare pentru

întocmirea lucrărilor Compartimentului pentru Probleme Apărare
 ia măsuri şi răspunde de organizarea şi mânuirea evidenţelor Comisiei pentru Probleme de

Apărare şi pregăteşte mapa de lucru a preşedintelui Comisiei pentru Probleme de Apărare
 ia măsuri pentru ducerea la îndeplinire a altor activităţi hotărâte de Comisia  pentru Probleme de

Apărare
 Întocmeşte proiecte de hotărâri ale Consiliului Local şi de dispoziţii ale Primarului specifice

domeniului de activitate, precum şi rapoarte de specialitate în domeniul de activitate al
compartimentului pentru proiectele de hotărâri, în vederea promovării lor în Consiliul local;

 propune serviciului Buget Financiar Contabilitate, dacă este cazul, efectuarea operaţiunilor
specifice angajării, lichidării şi ordonanţării cheltuielilor din cadrul compartimentului, conform
anexelor nr. 1, 2 şi 3 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 1792/2002 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata
cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor
bugetare şi legale,cu modificările şi completările ulterioare ;

 Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, alte acte normative, hotărâri ale Consiliului Local
al orașului Nădlac, dispoziţii ale primarului orașului Nădlac;

Colaborează cu :
 Servicul Voluntar pentru Situa ii de Urgen
 ISU Arad
 Centrul Militar Arad
 Oficiul pentru mobilizarea economiei și apărarea teritoriului Arad
 Serviciul Buget la fundamentarea şi transmiterea necesarului privind cheltuielile specifice

activităţii pe linie de situaţie de urgenţă;

COMPARTIMENT INFORMATIZARE
Activităţile desfăşurate în cadrul compartimentului:

 Coordonează şi asigură implementarea Strategiei Guvernului de Informatizare a Administraţiei
Publice Locale.

 Coordonează activitatea de definire de proceduri şi instrucţiuni de lucru specifice activităţii de
informatizare, a lucrului cu echipamentele IT, securitatea datelor, etc.

 Coordonează activitatea de instruire a personalului Primăriei în utilizarea tehnicii de calcul şi al
aplicaţiilor informatice.

 Asigură legătura cu partenerii furnizori de echipamente de calcul şi de produse program.
 Asigură arhivarea, restaurarea, securitatea şi integritatea documentelor în format electronic
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 Răspunde de funcţionarea corectă şi continuă, întreţinerea şi depanarea echipamentelor de
calcul din cadrul primăriei

 Verifică periodic starea calculatoarelor din cadrul primăriei
 Întocmeşte şi actualizează pagina de internet a instituţiei
 gestionează e-mailul instituţiei , asigură înregistrarea corespondenţei în registrul general de

intrare-ieşire a instituţiei .
 asigură aplicărea prevederilor art. 761 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările

ulterioare
 Coordonează analiza activităţilor serviciilor publice în vederea proiectării aplicaţiilor necesare

informatizării.
 Coordonează activitatea de service calculatoare şi imprimante
 Colaborează cu serviciile, birourile şi compartimentele din primărie în vederea realizării

proiectelor care implică consultanţă şi expertiză de specialitate în domeniul tehologiei informaţiei.
 Asigură suportul necesar în activitatea de culegere de date, birotică, tehnoredactarea

documentelor şi formularelor, salvarea datelor introduse.
 Coordonează întocmirea caietelor de sarcini pentru achiziţionarea de echipamente şi tehnică de

calcul şi produse-program.
 Coordoneaza testarea aplicaţiilor informatice din punct de vedere funcţional (la nivel informatic)

şi colaborează cu celelalte departamente din instituţie pentru exploatarea aplicaţiilor software
integrate implementate.

 Asigură consultanţa de specialitate pentru exploatarea echipamentelor şi aplicaţiilor informatice.
 Coordonează activitatea de administrare baze de date şi reţea, depanare şi întretinere

echipamente IT.
 Coordonează activitatea de analiză a cerinţelor utilizatorilor pentru implementarea de

functionalităţi ale aplicaţiilor informatice implementate precum şi activitatea de analiză a
cerinţelor utilizatorilor pentru crearea de noi aplicaţii informatice şi testare aplicaţiilor informatice.

 propune serviciului Buget Financiar Contabilitate, dacă este cazul, efectuarea operaţiunilor
specifice angajării,lichidării şi ordonanţării cheltuielilor din cadrul
direcţiei/serviciului/compartimentului, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 la Normele metodologice
aprobate prin Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta
şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale,cu modificările şi completările ulterioare ;

 Întocmeşte proiecte de hotărâri ale Consiliului Local şi de dispoziţii ale Primarului specifice
domeniului de activitate, precum şi rapoarte de specialitate în domeniul de activitate al
compartimentului pentru proiectele de hotărâri, în vederea promovării lor în Consiliul local;

 Colaborează cu toate structurile func

COMPARTIMENT DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL

Atribuţii principale în cadrul compartimentului :
 analizarea și evaluarea documenta iilor de autorizare a transportului public local
 organizarea, atribuirea gestiunii si controlul efectuarii urmatoarelor servicii de transport public

local: serviciul de transport public local de persoane, serviciul de transport public local de
persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze, serviciul de transport public local de
persoane prin curse regulate speciale, serviciul de transport cu autoturisme in regim de taxi si
de transport cu autoturisme in regim de inchiriere, serviciul de transport public local de marfuri
in regim contractual si alte servicii de transport public local,autorizarea dispeceratelor.
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În desfăşurarea activităţii de analiză şi evaluare a documentaţii de autorizare, personalul din cadrul
autorităţii de autorizare are următoarele obligaţii:
 să cunoască şi să respecte legislaţia de specialitate în vigoare din domeniul  serviciilor de

transport public local;
 să cunoască şi să respecte prevederile din Regulamentul cadru de acordare a autorizaţiilor de

transport în domeniul serviciilor de transport public local;
 să îşi fundamenteze concluziile şi consemnările din rapoartele de specialitate în mod obiectiv,

exclusiv pe documentele analizate;
 să transmită la A.N.R.S.C. orice date sau informaţii solicitate despre activitatea desfăşurată
 să respecte măsurile de conformare stabilite în notele de constatare de către agenţii

constatatori ai A.N.R.S.C. cu ocazia efectuării controalelor planificate sau neplanificate;
 să se supună controlului şi să pună la dispoziţia agenţilor constatatori ai A.N.R.S.C. datele şi

informaţiile solicitate în timpul desfăşurării acţiunii de control;
 să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod imparţial, astfel încât în procesul de luare a

deciziilor să ţină cont numai de situaţiile pertinente şi să acţioneze potrivit actelor normative în
vigoare;

 să nu accepte, prin poziţia lor oficială, cadouri, servicii, invitaţii la masă şi/sau alte avantaje ori
foloase necuvenite, în interes personal sau în beneficiul unui terţ;

 să asigure şi să păstreze confidenţialitatea datelor şi a informaţiilor obţinute în exercitarea
atribuţiilor de serviciu;

 să aibă, în toate situaţiile, o atitudine de neutralitate în relaţiile lor cu transportatorii;
 observaţiile la documentaţiile de autorizare, transmise solicitanţilor, să nu facă obiectul

comentariilor, aprecierilor sau obiecţiilor faţă de aceştia şi nici al comparaţiilor cu alte
documentaţii de autoriza

 să asigure un tratament egal şi nediscriminatoriu pentru toţi operatorii de transport rutier şi
transportatorii autorizaţi;

 să asigure accesul operatorilor de transport rutier şi transportatorilor autorizaţi pentru realizarea
serviciilor de transport public local într-un mediu concurenţial şi transparent;

 să reglementeze, prin norme locale, modul de organizare şi funcţionare a fiecărui serviciu de
transport public local;

 să păstreze confidenţialitatea informaţiilor, altele decât cele publice, cu privire la activitatea
operatorilor de transport rutier şi a tranportatorilor autorizaţi;

 să convoace pentru audieri operatorii de transport rutier sau transportatorii autorizaţi, în vederea
stabilirii măsurilor necesare pentru remedierea unor deficienţe apărute în executarea serviciilor
respective;

 să analizeze, să verifice şi să aprobe documentaţiile justificative de ajustare a tarifelor de
călătorie propuse de operatorii de transport rutier şi transportatorii autorizaţi în corelare cu
reglementările în vigoare vizând asigurarea ratei suportabilităţii costurilor pentru utilizatori;

 să verifice şi să controleze periodic modul de realizare a serviciului de transport public local;
 să actualizeze programele de transport public de persoane prin curse regulate, în conformitate

cu cerinţele de transport;
 să sancţioneze operatorii de transport rutier sau transportatorii autorizaţi în cazul în care aceştia

nu prestează serviciul la parametrii de performanţă, eficienţă şi calitate la care s-au obligat prin
contractul de atribuire a gestiunii şi caietul de sarcini.

Alte atribu :
 în cazul unor abateri grave ale operatorilor de transport rutier sau ale transportatorilor autorizaţi,

autoritatea administraţiei publice locale poate, după caz, rezilia contractul de atribuire a gestiunii
serviciului şi/sau poate solicita motivat emitentului retragerea licenţei de transport sau a
autorizaţiei, după caz.
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 urmăre iilor stabilite prin actele de control și ia măsuri
pentru înlăturarea deficien elor constatate;

 Întocmeşte proiecte de hotărâri ale Consiliului Local şi de dispoziţii ale Primarului specifice
domeniului de activitate, precum şi rapoarte de specialitate în domeniul de activitate al
serviciului pentru proiectele de hotărâri, în vederea promovării lor în Consiliul local;

 propune serviciului Buget Financiar Contabilitate, dacă este cazul, efectuarea operaţiunilor
specifice angajării,lichidării şi ordonanţării cheltuielilor din cadrul
direcţiei/serviciului/compartimentului, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 la Normele metodologice
aprobate prin Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi
organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale,cu modificările şi
completările ulterioare ;

 Întocmeşte proiecte de hotărâri ale Consiliului Local şi de dispoziţii ale Primarului specifice
domeniului de activitate, precum şi rapoarte de specialitate în domeniul de activitate al
compartimentului pentru proiectele de hotărâri, în vederea promovării lor în Consiliul local;

 Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, alte acte normative, hotărâri ale Consiliului Local
al orașului Nădlac, dispoziţii ale primarului orașului Nădlac;

Colaborează cu :
 Compartimentul administrarea patrimoniului local
 Compartimentul impozite și taxe
 Poli
 Poli

COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE

Compartimentul coordonare – achiziţiile publice se subordonează primarului oraşului Nădlac.
Atribuţiile specifice compartimentului coordonare-achiziţii publice sunt următoarele:

 întocmirea proiectului Programului anual al achiziţiilor publice, în ultimul timestru al anului în curs
pentru anul următor, în baza notelor de fundamentare a necesităţilor, centalizate în urma notei
interne transmise de compartimentul achiziţii publice, departamentelor funcţionale.

 definitivarea Programului anual al achiziţiilor publice, după aprobarea bugetului propriu, în funcţie
de fondurile aprobate şi de posibilităţile de atragere a altor fonduri.

 aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice de conducătorul autorităţii contractante, conform
atribuţiilor legale ce îi revin, cu avizul compartimentului financiar-contabil.

 operarea de modificări sau completări ulterioare în programul anual al achiziţiilor publice, pentru
acoperirea unor necesitaţi ce nu au fost cuprinse iniţial în Programul anual al achiziţiilor publice,
introducerea acestora în program fiind condiţionată de asigurarea surselor de finanţare.

 oferirea de consultanţă, persoanelor responsabile de iniţierea procedurilor, privind informaţiile care
trebuie cuprinse în  caiete de sarcini, în vederea descrierii cât mai detaliate a necesităţii (îndeosebi
pentru achiziţia de bunuri şi servicii), în vederea satisfacerii acesteia.

 stabilirea criteriilor de calificare şi selecţie, pentru capacitatea tehnică şi profesională, împreună cu
persoanele responsabile de iniţierea procedurilor.

 stabilirea criteriilor de atribuire "preţul cel mai scăzut" sau "oferta cea mai avantajoasă din punct de
vedere economic",  împreună cu persoanele responsabile de iniţierea procedurilor.

 stabilirea factorilor de evaluare precum şi a ponderii acestora în cazul alegerii criteriului de atribuire
"oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic",  împreună cu persoanele responsabile
de iniţierea procedurilor.

 Iniţierea procedurii de atribuire, în baza Referatului de necesitate şi oportunitate, şi a Notei
justificative privind determinarea valorii estimate, ale căror modele pot fi accesate în reteua internă
din cadrul compartimentului.  Estimarea valorii contractului de achiziţie publică se va face în
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conformitate cu  prevederile Secţiunii a 2-a - Reguli de estimare a valorii contractului de achiziţie
publică  din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 Identificarea achiziţiei în Programului anual al achiziţiilor publice
 Elaborarea documentaţiei de atribuire în conformitate cu prevederile OUG 34/2006 şi HG 925/2006,

cu modificările şi completările ulterioare.
 Elaborarea Notelor justificative privind:

 alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care procedura aplicată a fost alta decât
licitaţia deschisă sau licitaţia restrânsă;

 accelerarea procedurii de atribuire, dacă este cazul;
 alegerea cerinţelor minime pentru criteriile de calificare şi selecţie;
 alegerea criteriului de atribuire;
 motivarea ponderii factorilor de evaluare pentru criteriul de atribuire "oferta cea mai

avantajoasă din punct de vedere economic”.
 Transmiterea spre publicare a anunţurilor / invitaţiilor  de participare şi a documentaţiei de atribuire,

în Sistemul Electronic  de Achiziţii Publice (SEAP).
 Elaborarea referatului de specialitate în vederea emiterii  Dispoziţiei de numire a Comisiei de

evaluare a ofertelor, în conformitate cu prevederile art. 71 al.(1) din  HG 925/2006, cu modificările şi
completările ulterioare.

 Participarea la lucrările comisiei de evaluare a ofertelor /comisiei de negociere sau juriului,  în
conformitate cu prevederile art. 71 al.(2) din  HG 925/2006, cu modificările şi completările
ulterioare.

 Transmiterea în termenul legal a răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă este cazul.
 Organizarea şedinţei de deschidere a ofertelor prin:

- asigurarea evitării conflictului de interese,
- verificarea elementelor principale ale fiecărei oferte,
- elaborarea procesului verbal de deschidere a ofertelor.

 Transmiterea procesului verbal tuturor operatorilor economici participanţi la procedura de atribuire,
indiferent dacă aceştia au fost sau nu prezenţi la şedinţa respectivă.

 Evaluarea ofertelor în conformitate cu prevederile din  HG 925/2006, cu modificările şi completările
ulterioare.

 Atribuirea contractului /acordului-cadru sau anularea procedurii, prin elaborarea raportului
procedurii în conformitate cu prevederile HG 925/2006.

 Înaintarea raportului procedurii  către  conducătorul autorităţii contractante, spre aprobare în
conformitate cu prevederile din  HG 925/2006.

 Informarea candidaţilor / ofertanţilor în termenul legal, despre deciziile referitoare la atribuirea
contractului de achiziţie publică, prin mijloacele legale de comunicare.

 Asigurarea încheierii contractului de achiziţie publică / acordului-cadru, prin transmiterea dosarului
achiziţiei publice  şi a ofertei declarate câştigătoare, la Compartimentul Juridic.

 Înregistrarea contractului de achiziţie publică / acordului-cadru în Registrul angajamentelor
bugetare de la compartimentul achiziţii publice.

 Transmitere spre publicare a anunţului de atribuire în Sistemul Electronic  de Achiziţii Publice
(SEAP).

 Întocmirea dosarului achiziţiei publice, pentru fiecare contract atribuit, sau acord-cadru încheiat, în
conformitate cu prevederile din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 Arhivarea dosarului achiziţiei publice, precum şi a ofertelor,  însoţite de documentele de calificare şi
selecţie, care se păstrează de către autoritatea contractantă atât timp cât contractul de achiziţie
publică/acordul-cadru produce efecte juridice, dar nu mai puţin de 5 ani de la data finalizării
contractului respectiv.

 Asigurarea completării dosarului achiziţiei publice cu documente constatatoare care conţin
informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant şi, dacă este cazul,
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la eventualele prejudicii şi transmiterea unui exemplar Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi
Monitorizarea Achiziţiilor Publice

 Transmiterea către Autoritatea Naţionala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice
a unui raport anual privind contractele atribuite în anul anterior în format electronic, conform
formatului standardizat care se pune la dispoziţie prin intermediul SEAP, cel mai târziu până la data
de 31 martie a fiecărui an.

 Elaborarea şi transmiterea în termenul legal a:
- rapoartelor de specialitate,  solicitate în scris, în domeniul de activitate al compartimentului,

pentru proiectele de hotărâri,
- documentelor  solicitate în scris,  de departamentele funcţionale,
- răspunsurilor la adresele primite prin intermediul Registraturii

 Punerea la dispoziţia tuturor organelor de control abilitate, a documentelor solicitate, în conformitate
cu legislaţia în vigoare.

 Realizarea procedurilor operaţionale pentru activitatea de achiziţii publice, actualizarea şi
diseminarea acestora.

 Elaborarea şi, după caz, actualizarea, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente
ale autorităţii contractante, a unui program anual al achiziţiilor publice, ca instrument managerial pe
baza căruia se planifică procesul de achiziţie;

 Elaborarea sau, după caz, coordonarea activităţii de elaborare a documentaţiei de atribuire sau, în
cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs;

 Întocmeşte proiecte de hotărâri ale Consiliului Local şi de dispoziţii ale Primarului specifice
domeniului de activitate, precum şi rapoarte de specialitate în domeniul de activitate al
compartimentului pentru proiectele de hotărâri, în vederea promovării lor în Consiliul local;

 propune serviciului Buget Financiar Contabilitate, dacă este cazul, efectuarea operaţiunilor
specifice angajării, lichidării şi ordonanţării cheltuielilor din cadrul compartimentului, conform
anexelor nr. 1, 2 şi 3 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 1792/2002 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor
instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi
legale,cu modificările şi completările ulterioare ;

Responsabilităţi:
1. Asumarea răspunderii, pentru documentele întocmite în cadrul procedurilor de atribuire, pe baza

semnăturii.
2. Asumarea răspunderii, pe baza semnăturii, pentru achiziţiile publice directe,  derulate prin

intermediul compartimentului de specialitate.

Alte atribu
 asigură exercitarea funcţiei de secretar al Comisiei de disciplină, comisiei paritare, prin

desfăşurarea următoarelor activităţi: înregistrează sesizarea referitoare la fapta funcţionarului
public, convoacă la cererea preşedintelui comisiei de disciplină, membrii comisiei de disciplină,
funcţionarul public a cărui faptă formează obiectul dosarului, persoana care a făcut sesizarea şi
persoanele care urmează să fie audiate, redactează şi semnează procesul-verbal al şedinţelor
comisiei de disciplină, redactează şi semnează, alături de membrii comisiei de disciplină, actele
emise de aceasta şi le înaintează primarului, ţine evidenţele sesizărilor şi ale rapoartelor şi
efectuează alte lucrări necesare în vederea desfăşurării activităţii comisiei de disciplină;

Colaborează : cu toate compartimentele func

Biblioteca
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Activitatatea Bibliotecii este subodonată viceprimarului oraşului Nădlac.
Atribuţiile angaja ilor desfășurate în cadrul bibiotecii sunt :
 ţinerea eviden documentelor aflate în colecţia bibliotecii în sistemul tradiţional şi informatizat
 inventarează documentele specifice bibliotecii în funcţie de fondul de documentare
 dezvoltarea periodică a colecţiei de documente, prin achiziţionarea de titluri din producţia

editorială curentă
 păstrarea colecţiei bibliotecii în depozite şi/sau în săli cu acces liber special amenajat
 asigurarea condiţiilor de conservare şi securitate adecvate cu sprijinul conducerii autorităţii

locale
 în cazul de forţă majoră, incendii, calamităţi naturale, etc. scoaterea din evidenţă a

documnetelor distruse, conform dispoziţiilor legale
 efectuearea operaţiunilor de împrumut al documentelor pentru studiu, informare şi lectură la

domiciliu sau în săli de lectură, cu respectarea regimului de circulaţie a documentelor şi a
normelor de evidenţă a activităţii zilnice

 intreprinderea de operaţiuni de avizare a restanţierilor , de recuperare fizică sau valorică a
documentelor deteriorate ori pierdute de utilizatori, în condiţiile legii

 participarea la formarea profesională continuă
 participarea la întocmirea raportului anual de autoevaluare a activităţii bibiotecii
 coordonarea activităţilor de igienizare a spaţiilor bibliotecii şi asigură condiţiile  microclimatice de

conservare a colecţiilor
 asigurarea condiţiilor de protecţie şi pază a întregului patrimoniu
Activitatea bibliotecii este coordonată şi îndrumată metodologic de către Biblioteca Judeană Arad.

CAP.V – PRINCIPALELE ATRIBUŢII GENERALE ALE STRUCTURILOR
FUNCŢIONALE  DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE  AL
PRIMARULUI  ORAȘULUI NĂDLAC

 respectarea Regulamentului de ordine interioară al Primăriei oraşului Nădlac
 respectarea Codului de conduită al funcţionarului public
 respectarea Codului de conduită al personalului contractual
 participarea la instruirile profesionale organizate de către instituţiile abilitate
 preocuparea continuă în vederea  îmbunătăţirii în permanenţă a cunoştinţelor profesionale

şi a moduuil de lucru
 participarea la şedinţele de lucru organizate de către conducerea primăriei
 urmărirea  rezolvării corespondenţei în termenul legal
 nepărăsirea locului de muncă fără aprobarea şefului ierarhic
 anun şefului ierarhic, iar în lipsa acestuia conducerea primăriei de orice nereguli sau

lipsuri/neajunsuri pe care le observă
 îndeplinirea  altor atribuţii stabilite de către şeful ierarhic superior, sau de către conducerea

primăriei, cu respectarea prevederilor legale
 implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial al compartimentului în

baza prevederilor Ordinului nr.946/2005, republicat , cu modificările și completările
ulterioare, atribu

 suportarea contravalorii obiectelor de inventar de care răspunde şi a celor care lipsesc la
inventarierea periodică, în condiţiile legii

Cap. VI. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
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Art.22 Prezentul regulament se completează cu orice alte prevederi cuprinse în actele normative,
atribuţiile prevăzute în prezentul regulament nu sunt limitative şi se completează de drept în funcţie de
modificările legislative din domeniul de activitate al compartimentelor din cadrul aparatului de
specialitate al primarului orașului Nădlac.
Art.23 Conducătorii serviciilor,birourilor şi compartimentelor de specialitate, vor putea stabili şi alte
atribuţii decât cele prevăzute în prezentul Regulament, pentru personalul din cadrul acestora, prin
dispoziţia conducerii Primăriei orașului Nădlac. Aceste sarcini vor fi prezentate în scris şi asumate sub
semnatură de  către cei îndreptăţiţi să le aducă la îndeplinire.
Art.24 Şefii structurilor funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Nădlac
sunt obligaţi să asigure informarea personalului din subordine despre prevederile prezentului
regulament pentru respectarea acestora.
Art.25 Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare a fost redactat în baza propunerilor
compartimentelor din structura organizatorică a Primăriei orașului Nădlac care răspund de necesitatea,
oportunitatea şi legalitatea atribuţiilor prevăzute.
Art.26 Compartimentele din structura organizatorică a Primăriei orașului Nădlac întocmesc rapoarte de
specialitate în domeniul de activitate al compartimentului şi proiecte de hotărâri ale Consiliului Local în
vederea promovării lor în Consiliul local şi precum şi rapoarte de specialitate şi proiecte de dispoziţii ale
Primarului orașului Nădlac specifice domeniului de activitate.
Art.27 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare se modifică şi se completează, conform legislaţiei
intrate în vigoare ulterior aprobării acestuia.
Art.28 Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare se reactualizează ori de câte ori intervin
modificări în structura funcţională a aparatului de specialitate a primarului orașului Nădlac.

PREŞEDINTE DE
PALADIE RĂZVAN FLORIN 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.25
din 27.02.2014

privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii de locuinţe  care nu au acces la
locuinţă ANL, a listei de prioritate pentru acordarea locuinţelor pentru tineri,

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

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 27.02.2014,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.1825/2014
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr. 1781/18.02.2014
- Procesul-verbal nr.1492/11.02.2014 întocmit de către comisia socială de

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

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

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

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac  nr.113/21.08.2012  privind aprobarea
criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de
locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în
oraşul Nădlac

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

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.13/30.01.2014 privind aprobarea
listei cuprinzând solicitanţii care au acces la locuinţe pentru tineri,
destinate închirierii, în oraşul Nădlac şi a listei cuprinzând solicitanţii de
locuinţe construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, care nu au
îndeplinit criteriile de acces la locuinţă

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

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

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

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

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

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă lista solicitanţilor care nu au acces la locuinţe construite
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, conform anexei nr.1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.



Art.2. Se aprobă lista de prioritate pentru acordarea locuinţelor construite
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, conform anexei nr.2 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă lista de repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate
închirierii, în oraşul Nădlac, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe,
conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei
- Instituţiei Prefectului - judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ – Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE
PALADIE RĂZVAN FLORIN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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____________________________________________________________________
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

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

HOTĂRÂREA Nr.26
Din 27.02.2014

privind emiterea acordului privind preluarea cu transfer fără plată a imobilelor
( teren și construc situate pe raza extravilanului oraşului Nădlac din domeniul
privat al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul

Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea în administrarea Consiliului Local al
Orașului Nădlac

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
27.02.2014,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.1880/2014
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din

cadrul primăriei nr.1859/19.02.2014
- adresa Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea nr.

2573471/05.02.2014, înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub
nr.1486/11.02.2014

- prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare

- prevederile art. 36(2), lit. c, (9) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare

- Extras CF nr.302638 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, 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,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se emite acordul privind preluarea cu transfer fără plată a imobilelor

( teren situate pe raza extravilanului oraşului Nădlac din domeniul
privat al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul
Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea în administrarea Consiliului Local al
orașului Nădlac, cu următoarele date de identificare:

Nr.
crt.

Nr.cad.M.A.I. Adresa Valoare
contabilă

( lei)

Descrierea tehnică a imobilului Nr.
CF

Suprafaţă
teren

- mp-

Nr.
construcţii

Suprafaţă
construită

- mp-

Suprafaţă
desfăşu-

rată
- mp-

0 1 2 3 4 5 6 7 8
1. 49-276, Judeţul

Arad, localitatea
Nădlac, Nădlac
Nord extravilan
(disponibilizat),
fost pichet de

grăniceri Nădlac

Nădlac Nord
extravilan

8063,54 15338 9 713,38 713,38 302638
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Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei

de Frontieră Oradea
- Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei
- Instituţiei Prefectului judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ, Compartiment Juridic și Controlul Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE
PALADIE RĂZVAN FLORIN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA
________________________________________________________________

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.27
din 27.02.2014

privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile
bugetului local al Orașului Nădlac alocate pentru activităţi nonprofit de interes local

Consiliul  local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
27.02.2014,

Având  în  vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.1977/20.02.2014
- referatul Serviciului Buget din cadrul primăriei orașului Nădlac nr.1927/20.02.2014
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi

completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională, cu modificările și

completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.1273/2005 pentru aprobarea programului

naţional „Lăcaşurile de cult – Centre spirituale ale comunităţii”;
- prevederile Ordonanţei nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a

programelor şi proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanţei nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar

pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, republicată;
- prevederile Legii nr.125/2002 pentru aprobarea Ordonan

82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând
cultelor religioase recunoscute în România;

- prevederile Legii nr.350/2006 a tinerilor, cu modificările și completările ulterioare
- prevederile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţării nerambursabile din fonduri

publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările
ulterioare;

- prevederile art.36, alin. 2, lit.b, alin.4, lit.a din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

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

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

- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social- culturale, culte, învăţământ 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 „Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile din
fondurile bugetului local al Orașului Nădlac alocate pentru activităţi nonprofit de interes
local”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Serviciul Buget din cadrul primăriei orașului Nădlac.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac ;
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- serviciului Buget din cadrul primăriei orașului Nădlac;
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ– Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE
PALADIE RĂZVAN FLORIN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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Anexa la HCL nr. 27 din 27.02.2014

R E G U L A M E N T

Privind regimul finan rilor nerambursabile

din fondurile bugetului local al Orașului Nădlac

alocate pentru

activita i nonprofit de interes local



ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
ORAȘ NĂDLAC

315500, jud.ARAD , str. 1 Decembrie nr.24
Tel. +40 257 474 325;    Fax. +40 257 473 300

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

Pagina 2 / 50

CUPRINS

CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE

CAPITOLUL II: PROCEDURA DE SOLICITARE A FINANTÃRII

CAPITOLUL III: CRITERIILE DE ACORDARE A FINANŢÃRILOR NERAMBURSABILE

CAPITOLUL IV: ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIILOR DE EVALUARE ŞI
SELECŢIONARE

CAPITOLUL V: PROCEDURA EVALUĂRII ŞI A SELECŢIONĂRII PROIECTELOR

CAPITOLUL VI: ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE FINAN ARE

CAPITOLUL VII: PROCEDURA PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI DE FINAN ARE

CAPITOLUL VIII: PROCEDURA DE CONTROL ȘI RAPORTARE

CAPITOLUL IX: SANC IUNI

CAPITOLUL X: DISPOZI II FINALE

Anexe 1 - 17



ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
ORAȘ NĂDLAC

315500, jud.ARAD , str. 1 Decembrie nr.24
Tel. +40 257 474 325;    Fax. +40 257 473 300

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

Pagina 3 / 50

CAPITOLUL I - Dispoziţii generale

Scop si defini ii

Art.1. Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general si a
procedurii pentru atribuirea contractelor de finan are nerambursabilă din fonduri
publice, precum și căile de atac ale actului sau deciziei autorită ilor finan atoare care
aplică procedura de atribuire a contractelor de finan acordate din
bugetul local al orașului Nădlac.
Art.2. În în elesul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au
urmatoarea semnifica ie:
a) activitate generatoare de profit - activitate care produce un profit în mod direct pentru
o persoana fizică sau juridică;
b) autoritate finan atoare – Consiliul Local al Orașului Nădlac;
c) beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finan n
urma aplicării procedurii selec iei publice de proiecte;
d) cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finan area
nerambursabilă, conform anexei 6 la regulament;
e) contract de finan - contract încheiat, în condi ntre
Consiliul Local al Orașului Nădlac, în calitate de autoritate finan i beneficiar;
f) finan are nerambursabilă – aloca n
vederea desfășurarii de către persoane fizice sau persoane juridice fără scop
patrimonial a unor activită i nonprofit care sa contribuie la realizarea unor ac iuni sau
programe de interes public la nivelul Orașului Nădlac;
g) fonduri publice - sume alocate din bugetul local de către Consiliul Local al Orașului
Nădlac;
h) solicitant - orice persoana fizică sau juridică fără scop patrimonial care depune o
propunere de proiect.
Art.3. Prezentul regulament stabilește procedura privind atribuirea contractului de
finan are nerambursabilă.
Art.4. Solicitan fie persoane fizice sau persoane juridice fără scop
patrimonial – asocia ii constituite conform legii – sau culte religioase
recunoscute conform legii.
Art.5. Finanţãrile nerambursabile acordate se vor utiliza numai pentru programele și
proiectele de interes public iniţiate si organizate de cãtre aceștia, în completarea
veniturilor proprii și a celor primite sub forma de donaţii şi sponsorizãri.

Domeniu de aplicare

Art.6. Prevederile prezentului regulament se aplicã pentru atribuirea oricărui contract de
Finan de la bugetul local al Orașului Nădlac.
Art.7. Prezentul regulament nu se aplică fondurilor speciale de interventie în caz de
calamitate și de sprijinire a persoanelor fizice sinistrate și nu aduce atingere
procedurilor stabilite prin legi speciale.
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Art.8. Finan
și nici pentru activită i din domeniile reglementate de Legea nr.182/2002 privind
protec ia informa rile ulterioare.
Art.9. Potrivit dispozi iilor prezentului regulament, nu se acorda finan ri
nerambursabile
pentru activită i ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu excep
cazului în care aceasta reprezintă o componen proiectului, fapt
constatat de către comisia de evaluare și selectionare ulterior analizei documenta iei
depuse de aplicant
Art.10. Domeniile pentru care se aplică prezentul regulament sunt:

 activită i de tineret (programele/proiectele aferente sunt cuprinse în anexa
12);

 protec ia mediului (programele/proiectele aferente sunt cuprinse în anexa
13);

 activită i sportive (programele/proiectele aferente sunt cuprinse în anexa
14);

 culte religioase (programele/proiectele aferente sunt cuprinse în anexa 15);
 programe culturale (programele/proiectele aferente sunt cuprinse în anexa 16);
 învă nt (programele/proiectele aferente sunt cuprinse în anexa 17);

Principii de atribuire a contractelor de finan lă

Art.11. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finan
sunt:
a) libera concuren , respectiv asigurarea condi ca persoana fizică sau
juridical ce desfa iile
legii, beneficiar;
b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concuren ial
și a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor și a specifica i
financiare pentru atribuirea contractului de finan are nerambursabilă;
c) transparen , respectiv punerea la dispozi
informa iilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de
finan are nerambursabilă;
d) tratamentul egal, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de
selec i a criteriilor pentru atribuirea contractului de finan are nerambursabilă,
astfel incât orice persoana fizică sau juridica ce desfăsoara activită
șanse egale de a i se atribui contractul respectiv;
e) excluderea cumulului, în sensul că aceeași activitate urmărind realizarea unui
interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte
de finan are nerambursabilă de la aceeasi autoritate finan atoare în decursul unui an;
f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilită rii fondurilor
nerambursabile unei activită i a carei executare a fost deja începuta sau finalizată la
data încheierii contractului de finan are;
g) cofinan area, în sensul că finan
contribu ie de minimum 10% din valoarea totală a proiectului din partea beneficiarului;
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h) anualitatea, în sensul derulării întregii proceduri de finanţare în cadrul anului
calendaristic în care s-a acordat finanţarea nerambursabilă din bugetul local.
Art.12. Finan area se acordă pentru acoperirea parţială a unui program ori proiect în
baza unui contract încheiat între păr i.
Art.13. Pentru același domeniu, un beneficiar nu poate contracta decăt o singură
finan are nerambursabilă în decursul unui an.
Art.14. În cazul aplicării cu mai multe proiecte la acelașii domeniu trebuie precizată
ordinea importan ei lor pentru dumneavoastră, deoarece, conform procedurii de
aplicare, cel mult un proiect va fi finan at.
Art.15. În cazul în care un beneficiar contractează, în cursul aceluiași an calendaristic,
mai mult de o finan pentru domenii diferite de la aceeași autoritate
Finan i o treime din totalul fondurilor publice
alocate programelor aprobate anual în bugetul autorita atoare respective.

Prevederi bugetare

Art.16. Programele şi proiectele de interes public vor fi selecţionate pentru finanţare în
cadrul limitelor unui fond anual aprobat de cãtre Consiliul local al Orașului Nădlac,
stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea și
raportarea bugetului local.

Informarea publicã şi transparenţa decizionalã

Art.17. Procedurile de planificare şi executare a plafoanelor de cheltuieli privind
finanţările nerambursabile, desemnarea membrilor comisiei de evaluare și selectionare,
procedurile de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă, contractele de
finanţare nerambursabilă semnate de autoritatea finanţatoare cu beneficiarii, precum şi
rapoartele de execuţie bugetară privind finanţările nerambursabile, constituie informaţii
de interes public, potrivit dispoziţiilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile
de interes public.

CAPITOLUL II - Procedura de solicitare a finantãrii

Art.18. Atribuirea contractelor de finan
selec iei publice de proiecte, procedura care permite atribuirea unui contract de
finan are nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o
comisie, cu respectarea principiilor prevăzute la punctul 3 al primului capitol.
Art.19. Anual vor exista una sau mai multe sesiuni de selec ie a proiectelor.
Art.20. Procedura de selec de Consiliul local Nădlac va
cuprinde următoarele etape:
a) publicarea programului anual pentru acordarea finan rilor nerambursabile;
b) publicarea anun ului de participare;
c) înscrierea candida ilor;
d) transmiterea documenta iei;
e) prezentarea propunerilor de proiecte;
f) verificarea eligibilită ndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea
tehnică și financiară;
g) evaluarea propunerilor de proiecte;
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h) comunicarea rezultatelor pe site-ul primăriei;
i) încheierea contractului sau contractelor de finan are nerambursabilă;
j) publicarea anun ului de atribuire a contractului sau contractelor de finan are
nerambursabilă.
Art.21. Documentaţia de solicitare a finanţãrii se va depune intr-un singur
exemplar(original) in dosar de incopciat pe care va fi specificat numele aplicantului,
numărul de file conţinut (fiecare pagină a dosarului va fi numerotată), precum și in
format electronic (pe suport magnetic) la registratură Consiliului Local al Orașului
Nădlac, la sediul Primăriei Nădlac, situat in 1 Decembrie nr. 24.
Art.22. Documenta .
Art.23. Propunerea de proiect are caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al
con i trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către solicitant sau de
către o persoană împuternicită legal de acesta.
Art.24. Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv în lei (RON) și va rămâne ferm pe
toată durata de indeplinire a contractului de finan .
Art.25. În vederea organizării competiţiei de selecţionare, pentru a primi finanţare,
documentaţiile prevăzute la art. 26 şi art.27 din prezentul capitol se vor depune în
termenul stabilit de către autoritatea finan ul de participare.
Art.26. Documentaţia solicitanţilor persoane juridice va con ine actele prevăzute mai
jos:
a) formularul de solicitare a finanţãrii conform anexei 1;
b) bugetul de venituri şi cheltuieli al programului/proiectului, prezentat conform anexei 3;
c) dovada existenţei surselor de finanţare proprii sau oferite de terţi din care să rezulte
de are a
aplicantului:
- scrisori de intenţie din partea ter ilor;
- contracte de sponsorizare;
- bugetul de venituri și cheltuieli al organizatorului;
- document financiar emis de către o institutie bancară
- alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terţi;
d) declaraţia consiliului director al organizaţiei fără scop lucrativ solicitante, conform
anexei 2
e) actul constitutiv, statutul, sentinta civila şi certificatul de inregistrare fiscală, actele
doveditoare ale sediului organizaţiei solicitante și actele adiţionale, după caz;
f) certificatul de identitate sportivă în cazul programelor sportive;
g) situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent, înregistrate la
administraţia finanţelor publice a Orașului Nădlac; în cazul în care acestea nu sunt
finalizate, se vor depune situa iile aferente exercitiului financiar anterior;
h) extras de cont emis de către o institu prin care să se confirme numărul
de cont al solicitantului, men are (Anexa 1);
i) documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte consilii locale sau cu
organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, dacă este cazul;
j) CV-ul coordonatorului de proiect (anexa 8)
k) certificat fiscal din care să rezulte ca solicitantul nu are datorii către stat și bugetul
local
l) declara ia de impar ialitate, conform anexei 5,
m) buget narativ - buget prin care vor fi fundamentate toate categoriile de cheltuielil
prevăzute,
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n) alte documente considerate relevante de către aplicant,
Art.27. Documenta ilor persoane fizice va con ine următoarele acte:
a) formularul de solicitare a finanţãrii, conform anexei 1;
b) bugetul de venituri şi cheltuieli al programului/proiectului, prezentat conform anexei 3;
c) dovada existenţei surselor de finanţare proprii sau oferite de terţi din care să rezulte
de nd cota proprie de finan are a
aplicantului:
- scrisori de intenţie din partea ter ilor;
- contracte de sponsorizare;
- bugetul de venituri și cheltuieli al organizatorului;
- document financiar emis de către o institu
- alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terţi;
d) declaraţia persoanei fizice, conform anexei nr.2,
e) extras de cont emis de către o institutie bancară prin care să se confirme numărul de
cont al solicitantului, men are(Anexa 1);
f) CV-ul coordonatorului de proiect (anexa 8)
g) certificat fiscal din care să rezulte că solicitantul nu are datorii către stat și bugetul
local,
h) declara ia de impar ialitate conform anexei nr.5,
i) copie legalizată dupa actul de identitate,
j) buget narativ - buget prin care vor fi fundamentate toate categoriile de cheltuieli
prevăzute,
k) alte documente considerate relevante de către aplicant,

CAPITOLUL III - Criteriile de acordare a finanţãrilor nerambursabile

Art.28. Vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele criterii de
selecţionare:
a) programele şi proiectele sunt de interes public local;
b)este dovedită capacitatea organizatorică şi funcţională a beneficiarului finan rii prin:
- experienţa în domeniul administrării altor programe şi proiecte similare,
- căile şi modalităţile de identificare a beneficiarilor proiectului(cetă enii,comunitatea);
- capacitatea resurselor umane de a asigura desfăşurarea programului sau proiectului
la nivelul propus;
- experienţă de colaborare, parteneriat cu autorităţile publice, cu alte organizaţii
guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi din străinătate, după caz.
Art.29. Toate cererile selecţionate în urma trierii sunt supuse evaluării. La acordarea
punctajului vor fi considerate ca prioritare:
- Relevanta proiectului propus, prin raportare la obiectivele programului;
- Relevanta proiectului propus, pentru nevoia identificata, la nivel local;
- Gradul de implicare si conlucrare dintre organizatii;
- Claritate iune;
- Claritatea, relevantă și corelarea bugetului cu activită ile propuse;
- Dimensiunea impactului prevăzut;
Art.30. Criteriile specifice de evaluare sunt stabilite la cap.V, art.44;
Art.31. Nu sunt selecţionate programele ori proiectele aflate în una dintre următoarele
situaţii:
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a) documentaţia prezentată este incompletă şi nu respectă prevederile art. 21, 26 şi 27
din capitolul II;
b) au conturile bancare blocate;
c) solicitan ii nu au respectat un contract de finanţare anterior (in acest caz le va fi
suspendat dreptul de a participa la atribuirea de finan are pe o perioada de un an de
zile) ;
d) solicitan ii au prezentat declaraţii inexacte la o participare anterioară.
e) solicitan ii nu si-au indeplinit obliga iile de plată exigibile a impozitelor, taxelor şi
contribuţiilor către bugetul stat, bugetul local, precum și bugetul asigurărilor sociale de
stat
f) solicitan n statutul organiza toare
domeniului la care doresc să participe
g) solicitan ii nu au sediul/domiciliul sau filiala in Orașului Nădlac

CAPITOLUL IV - Organizarea şi funcţionarea comisiilor de evaluare şi
selecţionare

Art.32. Evaluarea şi selecţionarea solicitarilor se va face de către comisia de evaluare
si selecţionare stabilită.
Art.33. Pentru domeniile tineret, mediu, cultura, culte și sport comisia de evaluare şi
selecţionare va fi formată din minimum 5 persoane, numită prin hotărâre a consiliului
local.
Pentru domeniul “invatamant”, comisia de evaluare şi selecţionare menţionată anterior
se completează cu doi reprezentan Liceului Teoretic Jozef Gregor
Tajovsky numiţi prin hotărâre a consiliului local.
Pentru domeniul „dezvoltare regională” (programe/proiecte finanţate în cadrul…………)
va funcţiona o comisie distinctă, formată din minimum 5 persoane, numită prin hotărâre
a consiliului local.
Art.34. Şedinţele fiecărei comisii sunt conduse de un preşedinte, ales dintre membrii
comisiei prin vot deschis.
Art.35. Preşedintele comisiei va asigura convocarea şi prezenţa membrilor comisiei, în
termen de 5 zile de la data comunicării de către secretarul comisiei a problemelor a
căror rezolvare este de competenţa comisiei.
Art.36. Comunicările secretarului comisiei vor fi înaintate în scris şi pe mail la adresele
stabilite de comun acord cu preşedintele comisiei.
Art.37. Secretarul comisiei va fi desemnat din cadrul Serviciului Buget prin hotărarea
Consiliului Local. Secretarul nu are drept de vot.
Art.38. Fiecare membru al comisiei va semna o declaraţie de imparţialitate, potrivit
modelului prevăzut în anexa nr.9,
Art.39. Comisiile hotărăsc prin votul majorităţii membrilor.

CAPITOLUL V - Procedura evaluării şi a selecţionării proiectelor

Art.40. Documentaţiile de solicitare a finanţãrii vor fi comunicate de urgentã, pe masura
înregistrării, secretariatului comisiei de evaluare si selec ionare. Secretariatul comisiei
nu va accepta documenta iile înregistrate dupã termenul limitã corespunzător sesiunii
de finan re.
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Art.41. Documentaţia de solicitare a finantãrii este analizată de către membrii comisiei
de evaluare şi selecţionare în termenul stabilit prin anun ul de participare şi va fi notată
potrivit criteriilor de evaluare.
Art.42. Comisia de evaluare şi selecţionare înaintează procesul verbal de stabilire a
proiectelor căştigătoare a procedurii de selecţie Serviciului Buget din cadrul consiliului
local în vederea întocmirii proiectului de hotărâre de consiliu privind alocarea sumelor
din bugetul local.
Art.43. În termen de 10 zile de la data încheierii lucrărilor, secretarul comisiei comunică
în scris aplicanţilor, rezultatul selecţiei, precum şi fondurile propuse a fi alocate.
Art.44. Toate cererile selecţionate în urma trierii sunt supuse evaluării pe baza
următoarei grile de evaluare:

Criteriu pondere (%)
- capacitate de realizare 20
- consistenţă tehnică 15
- participarea părţilor 15
- soliditate financiară 15
- rezultate aşteptate 10
- durabilitatea programului sau proiectului 25

CAPITOLUL VI - Încheierea contractului de finan are

Art.45. Contractul se încheie între Consiliul Local al Orașului Nădlac şi solicitantul
selecţionat, în termen de maxim 60 de zile de la data comunicării rezultatului sesiunii de
selectie a proiectelor în presa locală şi pe site-ul Primăriei Nădlac.
Art.46. La contract se vor anexa formularul de solicitare a finanţãrii, prevăzut în anexa
1,precum şi bugetul de venituri şi cheltuieli al programului/proiectului întocmit conform
anexei 3.
Art.47. Dispozitiile art. 66, 67, 68, 69, 70, 211, 212 din Ordonan a de urgen a
Guvernului nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare, se aplică in mod
corespunzător și contractelor de finan are nerambursabilă din fonduri publice.

CAPITOLUL VII - Procedura privind derularea contractului de finan are

Art.48. Cheltuielile eligibile vor putea fi finan are
nerambursabilă numai în măsura în care sunt justificate și oportune și au fost
contractate în perioada executării contractului.
Art.49. Categoriile de cheltuieli eligibile și neeligibile sunt cuprinse în anexa nr.6 la
prezentul regulament.
Art.50. Autoritatea finan are
nerambursabilă ca plă ile către beneficiar să se facă în transe, în raport cu faza
proiectului și cheltuielile aferente, în func ie de evaluarea posibilelor riscuri financiare,
durata n timp a activita ate ori de costurile interne de organizare

ionare ale beneficiarului.
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În cazuri justificate, în func ie de specificul proiectului finan din
bugetul local va fi virată integral, la solicitarea beneficiarului cu aprobarea ordonatorului
principal de credite.
Art.51. Finan area pentru o tranşă aferentă unei etape următoare a programului sau
proiectului se acordă numai după justificarea utilizării tranşei anterioare prin depunerea
rapoartelor intermediare şi a documentelor justificative.
Art.52. Prima tranșă(avans) nu poate depasi 30% din finan
tranșă de 10% din valoarea finan rii nerambursabile, va fi virată beneficiarului in
termen de 15 zile de la validarea raportului final.
Art.53. Suma avansată și nejustificată prin raportări intermediare nu poate depasi în
nici un moment al derulării contractului 30% din valoarea finan rii.
Art.54. Atunci când, pentru îndeplinirea obliga iilor contractuale, beneficiarul
achizi ionează, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii,
procedura de achizi ie este cea prevăzută de Ordonan a Guvernului nr.
34/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL VIII: Procedura de raportare şi control

Art.55. Pe parcursul derulării contractului, solicitan are au
obligaţia să prezinte Consiliului local al Orașului Nădlac următoarele raportări:
- raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranşe intermediare,
în vederea justificării tranşei anterioare
- raportare finală: depusă în termen de 15 zile de la încheierea activităţii şi va cuprinde
obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul intregului proiect cuprizand atat finan area
proprie căt ia PON.
Raportările vor fi întocmite în conformitate cu anexa 4 la regulament, vor fi depuse atăt
pe suport de hărtie căt și pe suport magnetic în dosare de încopciat, pe care se
specifică numele organiza re pagină a dosarului
va fi numerotată).
Raportările vor fi însoţite de documentele justificative pentru cheltuielile efectuate.
Acestea vor fi depuse la registratură Consiliului local Nădlac cu adresa de înaintare
întocmită conform anexei 7 la regulament.
Art.56. Proiectele/programele pentru care nu s-au depus rapoartele finale în termenul
stabilit prin contract nu vor ob ei finale şi vor urma procedurile
specifice.
Art.57. Comisia de Evaluare si Selec ie va stabili duratele contractelor de finan are
astfel încat să asigure derularea procedeului de finan i de
decontare a ultimei tranșe în anul calendaristic în care s-a acordat finan area, nu mai
tărziu de 30 noiembrie a anului în curs.
Art.58. Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta următoarele
documente:
- pentru decontarea cheltuielilor administrative şi a cheltuielilor ocazionate de
achiziţionarea de bunuri şi servicii: factură fiscală, însoţită de chitanţă/ordin de
plată/bon fiscal (maxim 30% din totalul finanţării acordate)
- pentru decontarea cheltuielilor de închiriere: contract de închiriere, factură fiscală,
chitanţă/ordin de plată/dispoziţie de plată (contractul de închiriere valabil pe perioada
proiectului)
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- pentru decontarea cheltuielilor privind onorariile, consultan a de specialitate, fond
premiere: document justificativ privind existenţa obligaţiei de plată, factură fiscală (unde
e cazul), chitanţă/ordin de plată/stat de plată semnat de reprezentan ii legali ai
beneficiarului, însoţit de documentul viramentului impozitului pe venit (benificiarii vor fi
alţii decât cei permanenţi);
- pentru decontarea cheltuielilor care se înscriu în categoria alte cheltuieli: orice
document fiscal care corespunde legisla iei aflate in vigoare.
- pentru justificarea cheltuielilor de transport în cazul persoanelor juridice şi fizice este
necesară prezentarea foii de parcurs şi în caz de nevoie contract de comodat între
organizaţie şi persoană fizică sau talonul maşinii în cazul în care autoturismul este
înscris pe organizaţie.
Data documentelor justificative trebuie sa fie în concordan cu perioada
desfășurării ac iunii.
Art.59. Autoritatea finan atoare își rezervă dreptul de a face verificări, atăt in perioada
derulării contractului de finan rii raportului
final, dar nu mai târziu de 3 luni de la data validării.
Art.60. Contractele de finan are nerambursabile vor prevedea, sub sanc iunea
nulită ii, calitatea Cur ii de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derulării
activită ii nonprofit finan ate din fondurile publice.
Art.61. Regimul de gestionare a sumelor finan i controlul financiar se realizează
în condi iile legii. Auditarea sumelor utilizate se va face de către compartimentele de
specialitate/auditorii independen i/comisii de evaluare. Dosarul complet con nd
raportul final al proiectului trebuie păstrat timp de cinci ani în arhiva aplicantului pentru
un eventual audit ulterior.

CAPITOLUL IX: Sanc iuni

Art.62. Contractele de finanţare pot fi reziliate de plin drept, fără a fi necesară
intervenţia instanţei de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii
notificării prin care părţii în culpă i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit obligaţiile
contractuale. Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la
data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor
obligaţii contractuale.
Art.63. În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale,
beneficiarul finantãrii este obligat in termen de 15 zile să returneze ordonatorului
principal de credite sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale
acestuia, în vederea finanţării altor programe şi proiecte de interes public.
Art.64. Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului beneficiarii finantãrii
datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform legislaţiei privind colectarea
creanţelor bugetare, care se constituie in venituri ale bugetului local.
Art.65. Nerespectarea termenelor și a prevederilor din contract duce la pierderea
tranșei finale precum și la interzicerea participării pentru ob rii pe viitor.

CAPITOLUL X: Dispozitii finale

Art.66. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de
selecţie sau derularea contractelor de finanţare se va transmite de către solicitanţii
finanţării sub forma de document scris. Orice document scris trebuie înregistrat în
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momentul primirii la registratura Consiliului Local al Orașului Nădlac, la sediul Primăriei
Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 24. Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu
excepţia documentelor care confirmă primirea.
Art.67. Prezentul regulament se completeaza cu prevederile legale in vigoare.
Prevederile regulamentului vor fi aplicate tuturor finanţărilor nerambursabile acordate
din bugetul local începând cu anul bugetar 2014 şi primează oricăror prevederi ale altor
regulamente aprobate anterior.

Art.68. Anexele urmatoare fac parte integrantă din prezentul regulament.
a) Anexa 1 – formular cerere de finan are
b) Anexa 2 – declara ie persoane juridice/fizice
c) Anexa 3 – bugetul de venit si cheltuieli
d) Anexa 4 – formular pentru raportări intermediare și finale
e) Anexa 5 – declara ialitate a beneficiarului
f) Anexa 6 – cheltuieli eligibile si neeligibile
g) Anexa 7 – adresa de înaintare a raportului final sau intermediar
h) Anexa 8 – curriculum vitae
i) Anexa 9 – declara ialitate a membrilor Comisiei Evaluare ie
j) Anexa 10 – ghid explicativ
k) Anexa 11 - contract de finan are
l) Anexa 12 – categorii de proiecte/programe aferente activitatilor de tineret
m) Anexa 13 – categorii de proiecte/programe aferente activitatilor de protectie a
mediului
n)  Anexa 14 – categorii de proiecte/programe aferente activitatilor sportive
o)  Anexa 15 – categorii de proiecte/programe aferente activitatilor cultelor religioase
p)  Anexa 16 – categorii de proiecte/programe aferente activitatilor culturale
r) Anexa 17 – categorii de proiecte/programe aferente activitatilor din domeniul
invatamantului
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Anexa 1
FORMULAR DE CERERE DE FINANŢARE

(Orice modificare în textul original al formularului atrage după sine respingerea cererii.)
A) Aplicantul
1.Solicitant:

2.Date bancare:

3.Datele persoanei care are dreptul de a reprezenta solicitantul (reprezentantul
legal*):

4.Responsabilul de proiect(daca este diferit de persoana de la punctul 3):

5.Descrierea activităţii, a resurselor şi a obiectivelor solicitantului. Descrierea
experientei în scrierea si managementul proiectelor

Nume:
Tel./Fax: ………………………..……………..
E-mail:

....................................................
Semnatura

Nume:
Tel./Fax: ………………………..……………..
E-mail:
....................................................

Semnatura

Denumirea băncii:
Numărul de cont:
Titular:

Numele complet:
Acronimul(daca exista):
Adresa:
Cod fiscal/(CNP-persoana fizica):
Telefon: Fax :
E-mail:
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* Reprezentant legal – conducatorul institutiei, organizatiei, mentionat in statut sau persoana din cadrul organizatiei imputernicita
legal printr-un document atasat la cererea de finantare

B. Proiectul

6.Titlul proiectului:

7.Locul desfăşurării proiectului (localitate):

8.Durata proiectului: de la ........... până la ............

10. Suma solicitata:
11. Echipa Proiectului:
12. Partenerul (-ii) proiectului(daca este cazul):
- coordonate (adresa, tel/fax, e-mail, web site)
- scopurile si obiectivele prevazute in statut
- scurta descriere a activitatilor derulate (max 10 randuri)
13. Ordinea de prioritate (in cazul in care ati aplicat mai multe proiecte la aceasta runda
va rugam sa precizati ordinea importantei lor pentru dumneavoastra, luand in considerare
procedura de aplicare):
14. Domeniul pentru care se aplica:

Data:............................

Semnatura reprezentantului legal Semnatura coordonatorului de proiect

Stampila institutiei / organizatiei

9.Rezumatul proiectului , structurat astfel:
- titlul
- scopul
-obiective
- grupuri ţintă, beneficiari
- activitãţile principale
- rezultatele estimate
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Anexa 2
DECLARAŢIE

Subsemnatul .................. , domiciliat în localitatea ................ , str........... nr. ..... , bl .... , ap
....,
sectorul/judeţul ............ , codul poştal ........... , posesor al actului de identitate .......... seria
........ nr........ , codul numeric personal .............. , în calitate de reprezentant al
asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei ........…... ,declar pe propria răspundere că nu mă aflu/persoana
juridică pe care o reprezint nu se află în nici una dintre următoarele situaţii:
a) în incapacitate de plată;
b) cu conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti definitive;
c) nu am încălcat/a încălcat cu bună ştiinţă prevederile unui alt contract finanţat din fonduri publice;
d) nu sunt vinovat de declaraţii false cu privire la situaţia economică;
e) nu am/are restanţe către bugetul de stat, bugetul locale sau fondurile speciale;
f) nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, dare
sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri;
g) nu am beneficiat in cursul acestui an fiscal pentru activitatea mentionata in cererea de
finantare (Anexa 1 din Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile din
fondurile bugetului local al Orașului Nădlac alocate pentru activitati nonprofit de interes
local) de o alta finantare de la bugetul local;
h) nu încalc prevederile Legii 350/2005 Art.12, alin 2) prin care - ``In cazul in care un
beneficiar contracteaza, in cursul aceluiasi an calendaristic, mai mult de o finantare
nerambursabila de la aceeasi autoritate finantatoare, nivelul finantarii nu poate depasi o
treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual in bugetul autoritatii
finantatoare respective``.
Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 292 din Codul penal pentru infracţiunea de fals în
declaraţii, am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă.

Semnătura
..........................

Data
..................
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Anexa 3
Asociatia/Persoana fizica…..……………………………….…..…............................………….......……
Programul/Proiectul ………….....…………………………………………………..….......…..
Data şi locul desfăşurării ..…………………………………………………………........….

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
al programului/proiectului de interes local

- lei RON -

Nr.
crt. Denumirea indicatorilor Total Subvent

ie

Trimestr
ul
I

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestr
ul IV

VENITURI - TOTAL (1 + 2 + 3), din care: X

1. Contribuţia beneficiarului constând din:
(a + b + c + d), X

a) - Contribuţie proprie X
b) - Donaţii (dacă este cazul) X
c) - Sponsorizări (dacă este cazul) X

d)
- alte surse (se vor nominaliza):
................……………………………….........
.........………………………………................

X
X
X

2. Finanţare nerambursabilă (a + b):
a) de la bugetul de stat
b) de la bugetul local

3. Dobânzi aferente disponibilităţilor în cont
provenite din finanţarea nerambursabilă
CHELTUIELI - TOTAL, din care:

1. Alocaţia de masă
2. Cazarea
3. Transport (se va specifica felul transportului)
4. Închirieri de bunuri şi servicii
5 Tipărituri, inscripţionări
6 Acţiuni promoţionale şi de publicitate
7 Taxe de participare la acţiuni sportive
8 Alte cheltuieli (se vor nominaliza):

8.1.
8.2.

Înscrieţi cu stil font Bold (ÎNGROŞAT) cifrele reprezentând contribuţia proprie (de minim 10%).
NOTĂ:

Finanţarea nerambursabilă care urmează să se acorde NU are în vedere acoperirea: cheltuielilor de personal,
cheltuieli cu întreţinerea şi repararea mijloacelor fixe, cheltuieli administrative, cheltuielilor pentru acţiuni ce
presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului.

Pot fi finanţate activităţi de pregătire, participare (taxe închiriere teren/sală, transport, cazare, masă), achiziţionarea
de echipament sau organizarea de competiţii oficiale

Preşedintele asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei/cultului Responsabilul financiar
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………………………………………………………… …………………………………………………………
(numele, prenumele şi semnătura) (numele, prenumele şi semnătura)

Data .......................
Ştampila

ATENŢIE!
Cheltuielile cuprinse în buget trebuie să fie justificate, oportune, în concordanţă cu activităţile propuse şi contractate
pe perioada implementării proiectului.
Comisia de evaluare a proiectelor are dreptul de a modifica bugetul proiectului în situaţia în care consideră că
sumele prezentate nu sunt reale ori intră în categoria cheltuielilor neeligibile

Anexa 4
MODEL

RAPORTĂRI INTERMEDIARE ŞI FINALE
Contract nr. ........ din .......……......

Asociatia/ Fundatia/Organizatia...............………..………………………………...........................
adresa ..................................................... telefon/fax ....................... email……..…………….

Denumirea programului/proiectului…………………………………………………….........
Data înaintării raportului ................................................

I. Raport de activitate
1. Descrierea pe scurt a activităţilor desfăşurate până la data întocmirii raportului
(Descrierea nu va depăşi o pagină şi va cuprinde datele necesare unei evaluări de ansamblu a

derulării programului/proiectului de interes local şi verificării realităţii prestaţiilor: beneficiari,
ecouri de presă, colaborarea cu alţi parteneri etc.)

2. Realizarea activităţilor propuse
(Au putut fi desfăşurate aceste activităţi în timpul planificat? DA/NU  Dacă NU, propuneţi

măsurile ce urmează a fi luate în continuare pentru realizarea tuturor activităţilor prevăzute în
contract)

3. Rezultate obţinute şi rezultate aşteptate
(Rezultatele obţinute şi rezultatele aşteptate vor fi consemnate în raport cu fiecare activitate

desfăşurată, în concepte măsurabile, indicatori de eficienţă. Anexaţi documente relevante, după
caz.)

4. Propuneri pentru continuarea sau dezvoltarea programului/proiectului de interes local
(Explicaţi de ce fel de sprijin aveţi nevoie pentru continuarea sau dezvoltarea

programului/proiectului cultural.)
5. Alte comentarii (după caz )

II. Raport financiar
1. Date despre structura sportivă sprijinită financiar: cont bancar nr. ...…………...........,

deschis la Banca ………………… persoana cu drept de semnătură ........................………….
(denumirea şi sediul) (numele şi prenumele)

2. Date despre sprijinul financiar:
- valoarea sprijinului financiar de la bugetul local Nădlac, în conformitate cu contractul
încheiat: ...............
- valoarea sprijinului financiar cumulate la data întocmirii raportului
................................
- dobânzile bancare (cumulate pentru perioada respectivă)
...............................................
- soldul în cont la începutul perioadei raportate, conform extrasului de cont
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......................
- soldul în casă la începutul perioadei raportate
............................................................…..
- soldul în lei la sfârşitul perioadei de raportare, conform extrasului de cont
.....................

3. Se anexează în copie actele justificative pentru cheltuielile efectuate: facturi, chitanţe
fiscale, bonuri, extrase de cont, ordine şi dispoziţii de plată.

4. Se anexează în copie balanţa şi bilanţul contabil.
5. Situaţia centralizatoare pentru fiecare capitol de cheltuieli (după modelul prezentat mai jos)

Categoria de
cheltuieli

Numărul
documentului

justificativ

Unitatea care a
emis documentul Data Suma Ce reprezintă

Total (lei):

6. Bugetul de venituri şi cheltuieli al programului/proiectului de interes local (program şi
realizări în conformitate cu structura prezentată în formularul  Anexa 3)

Contribuţia
PMO

Contribuţia
beneficiarului

Contribuţia
PMO

Contribuţia
beneficiarului

1.   Închirieri 0,00 0,00
2.    Onorarii / fond de premiere 0,00 0,00
3.   Transport 0,00 0,00
4.   Cazare şi masă 0,00 0,00
5.   Consumabile 0,00 0,00
6.   Echipamente 0,00 0,00
7.   Servicii 0,00 0,00
8.   Administrative 0,00 0,00
9.   Tipărituri 0,00 0,00

10.   Publicitate 0,00 0,00

11.   Alte costuri(se vor
nominaliza): 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Procent - % #DIV/0! #DIV/0! 100 #DIV/0! #DIV/0! 100

Nr
crt

Prevederi conform bugetului
anexat la contract Executie

Total
executieCategoria bugetara Total buget

Preşedintele asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei/cultului Responsabilul financiar

………………………………………………………… …………………………………………………………
(numele, prenumele şi semnătura) (numele, prenumele şi semnătura)

Coordonatorul programului/proiectului
................................................………………………………



ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
ORAȘ NĂDLAC

315500, jud.ARAD , str. 1 Decembrie nr.24
Tel. +40 257 474 325;    Fax. +40 257 473 300

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

Pagina 19 / 50

(numele, prenumele şi semnătura)

Data ........................
Ştampila

Anexa 5

DECLARAŢIA DE IMPARŢIALITATE

Reprezintă conflict de interese orice situaţie care îl împiedică pe beneficiar în orice

moment  să acţioneze  în  conformitate  cu  obiectivele  autorităţii finanţatoare,  precum

şi situaţia în care executarea obiectivă şi imparţială a funcţiilor oricărei persoane

implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice,

economice sau orice interese comune cu o altă persoană.

Subsemnatul __________________________, ca persoană fizică sau ca

persoană cu drept de reprezentare a organizaţiei solicitante în ceea ce priveşte

implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a

evita orice conflict de interese, aşa cum este acesta definit mai sus, şi, de asemenea,

mă oblig să informez autoritatea  finanţatoare  despre  orice  situaţie  ce  generează

sau  ar  putea  genera  un asemenea conflict.

Numele şi prenumele:
Funcţia:
Semnătura şi ştampila:
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Anexa 6

CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE

 Administrative: chirie sediu, apa, canal, electricitate, comunicatii, gaze, costuri de
incalzire (se vor deconta cheltuieli administrative în limita a 30% din valoarea
finanţării)

 Inchirieri: echipamente, mijloace de transport, sali de activitati (seminarii, cursuri,
expozitii, etc.);

 Onorarii, fond premiere pentru personalul de specialitate direct implicat in proiect;
 Transport: bilete si abonamente transport, transport echipamente si materiale,

bonuri de benzina. Transportul se va realiza pe cat posibil cu cele mai ieftine
mijloace de transport, la clasa a doua;

 Cazare si masa: cazarea si masa aferenta persoanelor implicate in derularea
proiectului

 Consumabile: hartie, toner, cartus imprimanta, markere, etc.;
 Achiziţii echipamente
 Achiziţii servicii: orice activitate prestata de o persoana juridica sau fizica, care nu

se incadreaza la categoriile onorarii. Exemple: traduceri, tehnoredactare, developari
filme foto, comisioane bancare, montaje filme, reparatii, intretinerea aparaturii, etc.;

 Tiparituri: brosuri, pliante, fluturasi, manuale, afise, etc.;
 Publicitate: actiuni promotionale ale proiectului/programului
 Alte costuri: tot ceea ce nu poate intra in categoriile mai sus mentionate, dar care

se justifica pentru activitatile proiectului.

CATEGORII DE CHELTUIELI NEELIGIBILE:

 Cheltuieli cu personalul
 Cheltuieli cu intretinerea si reparatia mijloacelor fixe (exceptie culte)
 Achizitii de terenuri, cladiri, mijloace de tranport
 Facturi si documente de plata emise inainte sau dupa perioada de derulare a

proiectului, conform contractului de finantare (inclusive cheltuielile beneficiarului).
 Facturi cu cheltuieli nenominalizate
 Cheltuieli bauturi alcolice si tutun, room service si minibar
 Cheltuieli de lux (ex. bijuterii, tablouri)
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Anexa 7

Adresa de inaintare a raportului final sau intermediar

!! Antet aplicant !!

Catre,
Primaria Orașului Nădlac

Alaturat va inaintam raportul narativ si financiar privind proiectul inregistrat cu nr.
_______________, avand titlul _____________________________________ care a
avut/are loc in ________________, in perioada _______________ in valoare de
____________________.

Nr. file la dosar _____

Data:_____________

Reprezentant legal Coordonator proiect
Numele si prenumele_____________ Numele si prenumele_____________

Semnatura ____________ Semnatura __________

Stampila organizatiei

Anexa 8
CURRICULUM VITAE

Rolul propus în proiect: coordonator proiect
1. Nume:
2. Prenume:
3. Date naşterii:
4. Cetăţenie:
5. Stare civilă:
6. Domiciliu:
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7. C.I./B.I.: seria.....nr.........
8. CNP.:
9. Telefon:
10.Studii:

Instituţia
[ De la – până la ]

Diploma obţinută

11. Limbi străine: Indicaţi competenţa lingvistică pe o scală de la 1 la 5 (1 - excelent; 5 – de
bază)
Limba Citit Vorbit Scris

12.Membru în asociaţii profesionale:
13. Alte abilităţi:
14. Funcţia în prezent:
15. Vechime in instituţie:
16. Calificări cheie:
17. Experienţă specifică:
18. Experienţă profesională

Date
de la
–
până
la

Locaţia Instituţia Poziţia Descriere

19. Alte informaţii relevante:



ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
ORAȘ NĂDLAC

315500, jud.ARAD , str. 1 Decembrie nr.24
Tel. +40 257 474 325;    Fax. +40 257 473 300

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

Pagina 23 / 50

Anexa 9

DECLARAŢIE DE IMPARŢIALITATE

Subsemnatul .......……………............... deţin, ca membru al Comisiei de evaluare
şi selecţionare a organizaţiilor neguvernamentale fără scop lucrativ, care pot primi
finantare de la bugetul local al Orașului Nădlac, calitatea de evaluator al
programelor/proiectelor înaintate comisiei.

Declar prin prezenta că nici eu şi nici soţul/soţia, rudele sau afinii mei până la
gradul al II-lea inclusiv nu avem nici un interes patrimonial sau nepatrimonial în legătură
cu cererile de acordare a finanţãrii integrale sau parţială a proiectelor/programelor de
interes public , înaintate Comisiei de evaluare şi selecţionare a organizaţiilor
neguvernamentale fără scop lucrativ, care pot primi finantare de la bugetul local al
Orașului Nădlac.

Confirm că, în situaţia în care aş descoperi, în cursul acţiunii de selecţionare şi
evaluare, că un astfel de interes există, voi declara imediat acest lucru şi mă voi retrage
din comisie.

Data ............. Semnătura .....................
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Anexa 10
GHID EXPLICATIV

I. Cererea de finantare: va fi intocmita in conformitate cu formularul prevazut in
anexa 1 la Regulament
1. Solicitant: se va preciza care este numele complet al aplicantului si acronimul
acestuia
(daca exista)
2. Date bancare: se va preciza numele complet al bancii, numar de cont si titularul
3. Datele persoanei care are dreptul de a reprezenta solicitantul: se va preciza
numele
complet al persoanei care reprezinta solicitantul, telefon, e-mail, semnatura
4. Responsabilul de proiect: daca este diferit de persoana de la punctul 3.
5. Descrierea activitatii:
Descrierea resurselor utilizate si a obiectivelor solicitantului. Descrierea experientei în
scrierea si managementul proiectelor.
6. Titlul proiectului: clar, concis, descriptiv, maxim 10 cuvinte.
7. Locul de derulare a proiectului: se ve mentiona locul desfasurarii proiectului.
8. Durata proiectului:
Atentie, Beneficiarul finantarii are obligatia sa finalizeze proiectul pana la data de 30
noiembrie a anului bugetar in care s-a acordat finantarea.
9. Rezumatul proiectului, scopul si obiectivele proiectului: se mentioneaza scopul
proiectului, activitatile principale, locul de desfasurare, durata, grupul tinta.
Scopul este un element cheie care formuleaza o idee clara, concisa a problemei, el
trebuie sa fie scurt, concis si unic. Scopul ii permite cititorului sa afle mai multe despre
problema sau nevoia careia i se adreseaza proiectul.
Obiectivele se refera la activitatile specificate in cerere. E necesar sa se identifice toate
obiectivele legate de scopul propus si metodele/activitatile folosite pentru a atinge
scopul.
Luati in considerare marimea unei probleme si referiti-va la rezultatul activitatilor
propuse cind
pregatiti un obiectiv. Cifrele folosite trebuie sa fie verificabile. Atentie, daca propunerea
este
finantata, obiectivele stabilite vor fi probabil folosite la evaluarea proiectului, asa ca fiti
realisti.
Descrieti in ce masura scopul proiectului este in corelatie cu misiunea organizatiei
Pentru ca un obiectiv sa fie corect definit el trebuie sa fie SMART (S-specific,
Mmasurabil, A-posibil de atins, R-realist, T-definit in timp).
10. Suma solicitata: de la PON
11. Echipa proiectului: se mentioneaza numele persoanei si rolul in proiect.
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12. Partenerul (-ii) proiectului:
Se vor completa coordonatele acestuia (adresa, telefon, etc.), scopurile si obiectivele
prevazute in statut, scurta descriere a activitatilor derulate de catre acesta.
Sunt eligibili ca parteneri persoane juridice care pot oferi transfer de experienta, resurse
umane, sprijin financiar sau material pentru realizarea proiectului. Partenerul trebuie sa
fie implicat direct in realizarea si implementarea proiectului. Rolul si responsabilitatile
partenerului (-ilor) in proiect trebuiesc mentionate.
13. Ordinea de prioritate:
In cazul in care ati aplicat mai multe proiecte la aceasta runda va rugam sa precizati
ordinea importantei lor pentru dumneavoastra, luand in considerare procedura de
aplicare.
14. DOMENIUL PENTRU CARE SE APLICA: vezi cap.I, art.10
II. Bugetul proiectului: aplicantul va intocmi un buget financiar si un buget narativ
Bugetul financiar: se va intocmi conform anexei nr. 3 din Regulament.
Contributia Beneficiarului se poate realiza prin urmatoarele trei modalitati:
1. Contributia financiara: numerar realizat din – cotizatii ale membrilor, de la donatori,
de la finantatori, de la sponsori, din taxe, din venituri realizate din activitati economice,
etc.
2. Contributia materiala: folosirea echipamentelor care apartin organizatiei sau
membrilor acesteia, in regim de inchiriere. Contravaloarea acestei contributii nu poate
sa depaseasca mai mult de 30% din valoarea echipamentului. Decontarea acestei
categorii se va realiza pe baza unei declaratii din partea aplicantului. De asemenea tot
in aceasta categorie intra serviciile si bunurile materiale primite de catre aplicant in
favoarea proiectului de la persoane juridice si fizice. Decontarea se va realiza pe baza
contractului de sponsorizare sau a contractului intre parti.
3. Contributia umana: evaluata prin munca voluntarilor in cadrul proiectului.
Voluntarii pot fi folositi pentru orice activitate necesara in derularea proiectului, inclusive
pentru oferirea, in mod sporatic, de consultanta, asistenta, instruire profesionala.
Contravaloarea muncii voluntarilor permanenti va fi stabilita luand ca baza de calcul
salariul minim pe economie, doar in limita a 4 ore pe zi, 5 zile pe saptamana.
Cuantificarea muncii specialistilor, consultantilor, etc. se va face in functie de onorariul
pe care acesta l-ar fi solicitat in cazul in care ar fi fost platiti dar nici acesta nu poate
depasi 3 salarii medii pe economie.
Bugetul narativ: se va explica necesitatea cheltuielor pe categorii, precum si premizele
de la care s-a pornit in estimarea cheltuielilor.
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Anexa 11
PRIMARIA ORAȘULUI NĂDLAC
Serviciul Buget
Nr. __________ din ___________

CONTRACT
DE FINANŢARE NERAMBURSABIL PENTRU ACTIVITATI

DE……………………
În conformitate cu H.C.L. nr. ………………..prin care se aprobă finanţarea activitatii de
…………………………. din bugetul local al Orașului Nădlac in anul _______.
Intre:
Orașul Nădlac, reprezentat prin d-nul Vasile Ciceac – primar, d-nul Pavel Gondec – Şef
Serviciu Buget, in calitate de Finanţator (denumită în continuare autoritate
contractantă)
şi
____________________, persoană juridică/fizica cu sediul în _____________,
str.__________________
nr. _____, ap. ___, judeţul Arad, înfiinţată în baza sentinţei civile/act de identitate nr.
_____________ tel. _________________, fax. ______________, cod fiscal/cnp
____________, cont bancar in lei nr.
___________________________________________________, deschise la
______________________________________________________ reprezentată prin
_________________________, in calitate de reprezentant legal, denumită în
continuare Beneficiar,
s-a încheiat prezentul Contract de finantare a Proiectului

________________________________________________ (denumit in cele ce
urmeaza "Proiectul")

CAPITOLUL I - Obiectul contractului

Art. 1 - Obiectul contractului
(1) Prezentul contract are ca obiect finanţarea de către PON, din fondurile destinate
pentru activitatile de tineret/mediu/cultura/sport/culte/invatamant, cuprinse în bugetul
local, a activităţilor pe care Beneficiarul le va desfăşura în cadrul Proiectului, în vederea
atingerii obiectivelor acestuia stipulate in cererea de finanţare, analizată de catre
Comisia Consultativa de Selecţionare (conform regulamentului privind procedura de
acordare a sprijinului financiar nerambursabil) şi aprobată de Consiliul Local Nădlac.
(2) PON va pune la dispoziţie Beneficiarului fondurile necesare derulării activităţilor
Proiectului, în termenele stabilite prin contract.



ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
ORAȘ NĂDLAC

315500, jud.ARAD , str. 1 Decembrie nr.24
Tel. +40 257 474 325;    Fax. +40 257 473 300

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

Pagina 27 / 50

(3) Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea derulării Proiectului. În acest scop,
Beneficiarul va conduce şi va supraveghea desfăşurarea tuturor activităţilor cuprinse în
cadrul Proiectului şi va desfăşura activităţile ce compun Proiectul, a căror executare îi
revine nemijlocit.
Art. 2 - Modificarea proiectului
(1) Beneficiarul poate modifica, cu acordul scris al Primăriei Orașului Nădlac, unele
elemente componente ale Proiectului, în cursul derulării, având în vedere că acestea să
nu schimbe scopul şi obiectivele Proiectului.
(2) Asemenea modificări nu pot conduce la majorarea valorii contractului prevăzute la

art.5.
CAPITOLUL II - Durata contractului
Art. 3 – Intrarea în vigoare
(1) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi.
Art. 4 - Derularea proiectului
(1) Derularea Proiectului va începe şi va fi finalizată de către Beneficiar conform
termenelor stabilite în cererea de finanţare, şi anume de la ________________ până la
____________ care cuprinde şi perioadele de desfăşurare a activităţilor descrise şi
prevăzute a se realiza în cadrul Proiectului.
(2) Părţile pot conveni o prelungire a termenului de finalizare, dacă întârzierea este
cauzată de neîndeplinirea întocmai şi la timp a obligaţiilor contractuale de către PON
sau de evenimente de forţă majoră. La cerere, Beneficiarul poate să beneficieze de o
prelungire corespunzătoare a perioadei de finalizare, stabilită de către PON, dar nu mai
târziu de .........................
(3) Beneficiarul finantarii are obligatia sa finalizeze proiectul in anul bugetar in care s-a
acordat finantarea.
CAPITOLUL III – Obligaţiile părţilor
Art.5 Obligaţiile beneficiarului sunt:
a)- să execute lucrările proiectului aşa cum sunt stipulate ele în cererea de finanţare, să
asigure comunicarea eficientă şi operativă a problemelor tehnice şi financiare atât în
interiorul grupului de parteneri, dacă există, cât şi între Autoritatea Contractantă şi
beneficiar / organizaţiile din grup;
b)- să asigure suportul administrativ necesar executării serviciilor;
c)- să asigure componenţa şi funcţionalitatea echipei de lucru a proiectului;
d)- să supună spre aprobare Autorităţii contractante orice propunere de modificare a
personalului proiectului, în următoarele condiţii:
- deces, boală sau accident al unui membru al personalului, care duce la imposibilitatea
continuării activităţii;
- forţă majoră;
- pensionare sau altă formă de încetare a contractului de muncă;
- in cazul reducerii sau creşterii volumului serviciilor de execuţie a proiectului;
e)- să suporte toate obligaţiile legate de plata personalului său;
f)- să asigure secretul profesional pe durata contractului şi, după caz, să aplice
prevederile privind regimul informaţiilor clasificate, conform Hotărârii Guvernului nr.
337/2003, Legii nr. 182/2002, Hotararii Guvernului nr. 585/2002 ;
g)- să nu comunice, în nici o situaţie, fără consimţământul prealabil scris al Autorităţii
Contractante, informaţii confidenţiale aparţinând Autorităţii Contractante sau obţinute de
el în baza relaţiilor contractuale;
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h)- să nu facă publice informaţii şi rezultate ale serviciilor executate fără consimţământul
scris al Autorităţii Contractante şi să nu folosească în defavoarea acesteia informaţiile
primite sau rezultatele studiilor, testelor, lucrărilor şi cercetărilor efectuate în cursul şi în
scopul realizării contractului;
i)- să comunice în scris Autorităţii Contractante, in termen de 30 de zile, în cazul în care
se afla în stare de faliment, lichidare sau dacă cedează partea cea mai importantă a
activelor sale;
j)- să permită pe toată durata contractului, precum şi pe o perioadă de 5 ani de la
încetarea acestuia, în decurs de 3 zile lucrătoare de la primirea unei notificări în acest
sens, accesul neîngrădit al reprezentanţilor autorităţii contractante sau a altor organe de
control abilitate prin lege, pentru a controla documentele pe baza cărora se ţine
evidenţa activităţilor derulate în cadrul contractului. Controlul se efectuează la locul
unde aceste documente sunt păstrate de către beneficiar;
k)- să întocmească şi să predea Autorităţii Contractante rapoartele de activitate,
narative şi financiare, conform Regulamentului privind procedura de acordare a
sprijinului financiar.
Art. 6 Obligaţiile autorităţii contractante sunt:
a)- să pună la dispoziţia beneficiarului orice informaţii şi/sau documentaţii pe care le
deţine şi care pot fi relevante pentru realizarea contractului. Aceste documente vor fi
returnate Autorităţii Contractante la finalizarea contractului;
b)- să facă plata serviciilor executate, în condiţiile art.13 din prezentul contract;
c)- să nu comunice, în nici o situaţie, fără consimţământul prealabil scris al
beneficiarului, informaţii confidenţiale aparţinând beneficiarului sau obţinute de
Autoritatea Contractantă în baza relaţiilor contractuale;
d)-să elaboreze rapoartele de evaluare necesare, în vederea aprobării rapoartelor de
activitate ale beneficiarului;
e)- să asigure şi să realizeze monitorizarea şi evaluarea intermediară şi finală a
proiectului;
f)- să urmărească cofinantarea proiectelor prin verificarea efectuării cofinanţării şi a
documentelor justificative şi, după caz, prin verificare la locul desfăşurării proiectului;
g)- să organizeze sistemul propriu de protecţie a informaţiilor clasificate, in conformitate
cu „Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate” aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 şi dispoziţiile legale în vigoare în cazul în care
Autoritatea Contractantă monitorizează şi gestionează proiecte de cercetare-dezvoltare
care conţin informaţii de natura celor prevăzute în conformitate cu Hotărârea Guvernului
nr. 337/2003 precum şi cu art. 17, lit. a), i), k), si l) din Legea nr. 182/2002.
CAPITOLUL IV – Participarea terţilor
Art.7 In sensul prezentului articol, prin terţă persoană se înţelege beneficiar asociat şi /
sau sub-beneficiar.
Art.8 Participarea terţelor părţi este permisă dar nu va scuti beneficiarul de nici una din
obligaţiile şi responsabilităţile sale stabilite prin prezentul contract.
Art.9 Beneficiarul va impune terţilor aceleaşi obligaţii care îi sunt impuse lui însuşi,
asigurând respectarea tuturor drepturilor pe care le are autoritatea contractantă, în baza
prezentului contract.
Art.10 Beneficiarul nu este autorizat să reprezinte sau să angajeze răspunderea
autorităţii contractante în raport cu terţele părţi. Beneficiarul trebuie să aducă la
cunoştinţa terţelor părţi această interdicţie şi să se abţină de la orice formulare sau
comportament care ar putea fi greşit înţelese în această privinţă.
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CAPITOLUL V - Valoarea contractului.
Art. 11- Valoarea contractului
(1) Valoarea contractului este de ____________________________ Lei, reprezentând
suma totală, alocată Proiectului de către PON, adică ______% din valoarea proiectului,
cu urmatoarea defalcare pe trimestre:

Trimestrul I…………………………….Lei
Trimestrul II……………………………Lei
Trimestrul III…………………………..Lei
Trimestrul IV…………………………..Lei

(2) La data semnării prezentului contract, Beneficiarul declară că Proiectul care face
obiectul prezentului contract mai beneficiază de următoarele finanţări pentru realizarea
sa (numele instituţiei şi suma):
1.
2.
3.
(3) Detaliile referitoare la alte surse de finanţare ce au fost utilizate pentru co-finanţarea
activităţilor Proiectului vor fi incluse şi în raportul financiar final, întocmit conform
prevederilor prezentului contract.
(4) Beneficiarul nu este indreptăţit la plată dacă este împiedicat, din cauze de forţă
majoră, să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale. Forţa majoră trebuie anunţată în
scris în 10 zile de la apariţia ei, iar la dispariţia forţei majore, tot în termen de 10 zile
trebuie făcută o notificare scrisă. Realizarea parţială a Proiectului are drept rezultat
plata parţială, Beneficiarul având obligaţia să restituie sumele care nu au fost cheltuite
în perioada derulării proiectului.
Art. 12 - Bugetul proiectului. Destinaţia
(1) Beneficiarul este obligat să respecte bugetul detaliat al proiectului prezentat în
anexă. Cheltuielile vor fi efectuate conform bugetului aprobat al proiectului şi
prevederilor prezentului contract.
(2) Pe parcursul derulării Proiectului, dacă situaţia o impune, Beneficiarul poate face
realocari de buget între categoriile de buget fara acordul PON numai dacă suma
realocată nu depăşeste 20% din bugetul categoriei din care se face realocarea şi nici
20% din bugetul categoriei către care se face realocarea. Pentru sumele realocate cu
încălcarea acestei prevederi, devin aplicabile dispoziţiile alineatelor 4 şi 5.
(3) Toate fondurile ce fac obiectul finanţării, dobânzile aferente, precum şi bunurile
pentru achiziţionarea cărora au fost utilizate acestea şi alte bunuri primite în acest scop,
vor fi utilizate de către Beneficiar numai pentru realizarea activităţilor şi atingerea
scopurilor specificate ale Proiectului, conform bugetului stabilit.
(4) Atunci când autoritatea finantatoare constată, pe baza rapoartelor sau ca urmare a
verificărilor efectuate, că Beneficiarul a folosit sau foloseşte fondurile şi/sau bunurile
achiziţionate pentru derularea proiectului, într-o manieră neconformă cu clauzele
contractuale sau că nu justifică utilizarea sumelor, PON poate solicita în scris restituirea
acestora.
(5) Beneficiarul are obligaţia de a restitui PON în termen de 5 zile lucrătoare de la
primirea solicitării scrise a acestuia sumele întrebuinţate în alte scopuri decât
desfăşurarea activităţilor Proiectului şi cele a căror întrebuinţare nu este dovedită
conform prevederilor art.26.
(6) Obligaţiile prevăzute de alin. 4 rămân în vigoare timp de 5 ani după încetarea
prezentului contract.
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(7) Structura detaliată a bugetului este prezentată în Anexa 1.

CAPITOLUL VI - Plăţi
Art. 13 - Efectuarea plăţilor
(1) PON efectuează plăţile prezentului contract astfel:

30% avans in conditiile legii în termen de 15 zile de la semnarea contractului.
60% transe intermediare
10% transa finala in termen de 15 zile de la validarea raportului final

(2) Suma avansata si nejustificata prin raportari intermediare nu va depasi in nici un
moment al derularii contractului 30% din valoarea finantarii.
(3) În cazul în care Beneficiarul nu poate justifica cheltuirea unora dintre sumele
acordate, autoritatea contractanta (PON), dupa ce solicită şi analizează explicaţiile
Beneficiarului, va putea cere returnarea sumelor echivalente cheltuielilor nejustificate.
(4) Suma rămasă necheltuită la sfârşitul Proiectului (atunci când derularea Proiectului a
fost posibilă cu costuri mai mici faţă de cele propuse şi aprobate iniţial) va fi evidenţiată
în raportul financiar final şi va fi restituită de către beneficiar autorităţii contractante
(PON) în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea acesteia, comunicată
Beneficiarului în scris.
(5) Autoritatea contractantă (PON) poate suspenda, cu notificare scrisa, în întregime
sau parţial, plata, fără rezilierea contractului, în cazul nerespectării de către beneficiar a
oricăreia dintre obligaţiile sale contractuale, şi să procedeze la verificarea întregii
documentaţii privind derularea Proiectului finanţat şi utilizarea finanţării.
CAPITOLUL VII - Modalităţi de plată
Art.14 Autoritatea contractantă efectuează plăţile în cadrul prezentului contract direct în
contul beneficiarului.
Art.15 Beneficiarul are obligaţia să întocmească cererea de plată conform modelului
aprobat de autoritatea contractantă.
Art.16 Toate plăţile care privesc prezentul contract se realizează exclusiv prin mijloace
bancare.
Art.17 Nu sunt admise plăţi între autoritatea contractantă şi beneficiar în numerar.
CAPITOLUL VIII - Fiscalitate
Art.18 Autoritatea contractanta decontează, pe baza documentelor justificative
prezentate de către beneficiar, toate cheltuielile beneficiarului ocazionate de plata
obligaţiilor ce decurg din reglementările fiscale în vigoare, cheltuieli aferente serviciilor
şi lucrărilor executate în cadrul prezentului contract.
CAPITOLUL IX - Cheltuieli
Art. 19 - Efectuarea cheltuielilor de catre Beneficiar
(1) Orice sumă primită ca finanţare de la autoritatea contractantă (PON) în temeiul
prezentului contract va fi cheltuită de către Beneficiar numai pentru realizarea
Proiectului.
(2) Beneficiarul va efectua numai cheltuieli care se încadreaza în categoriile şi limitele
de cheltuieli aprobate ale Proiectului, prevăzute in art. 12 alineatul 7 a prezentului
contract. În cazul în care au fost efectuate alte cheltuieli sau cu depăşirea limitelor
prevăzute, autoritatea contractanta (PON) va putea solicita returnarea respectivelor
sume.
(3) Cheltuielile efectuate înainte de - şi după perioada de derulare a proiectului, aşa
cum este prevăzut la art. 4, nu sunt eligibile şi nu pot fi decontate de către beneficiar.
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Art.20 Beneficiarul întocmeşte un raport explicativ al costurilor cuprinse în deviz, pentru
fiecare perioadă de raportare, care va fi prezentat autorităţii contractante.
Art.21 Devizul postcalcul şi raportul explicativ al costurilor vor fi semnate de către
reprezentantul autorizat al beneficiarului şi de către responsabilul financiar al acestuia.
Prin această viză se confirmă pe proprie răspundere realitatea datelor înscrise şi
încadrarea cheltuielilor în limita sumelor prevăzute în contract.
Art.22
(1) La decontare, beneficiarul trebuie să justifice faptul că, la fiecare activitate specifică
proiectului, au fost respectate prevederile cuprinse în contract, în legătură cu cota-parte
de finanţare. În caz contrar, decontarea se face proporţional cu cota de cofinanţare
asigurată.
(2) La întocmirea raportului final financiar, beneficiarul va prezenta decontul aferent atât
sumei primite de la autoritatea contractantă, prevăzută în prezentul contract la art. 11,
reprezentând ____% din valoarea proiectului, cât şi pentru contribuţia proprie,
reprezentând ____% din valoarea proiectului.
CAPITOLUL X - Monitorizare si control
Art. 23 - Informare

Beneficiarul furnizează PON toate informaţiile referitoare la derularea Proiectului pe
care acesta i le solicită. PON poate solicita oricând Beneficiarului informaţii cu privire la
stadiul activităţilor,

Beneficiarul având obligaţia să răspundă în scris oricărei solicitări a acesteia în
termen de 5 zile lucrătoare.

Art. 24 - Prezentarea rapoartelor obligatorii
(1) Beneficiarul va transmite PON informaţii privind derularea Proiectului şi utilizarea
sumelor primite. În acest scop, Beneficiarul va prezenta PON:
- raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranşe intermediare,
în vederea justificării tranşei anterioare
- un raport de activitate final asupra utilizării tuturor sumelor primite cu privire la
activităţile Proiectului, cuprinzând raportul tehnic şi raportul financiar.
(2) Raportul financiar va fi structurat conform capitolelor de buget aprobate de către
Comisia Consultativa de Selecţionare, în scopul verificării de către PON a încadrării în
capitolele bugetare.
(3) Raportul financiar va fi însotit obligatoriu de documentele justificative ale plăţilor
efectuate de Beneficiar, în copie; la solicitarea PON beneficiarul va prezenta
documentele justificative si in original.
(4) Raportul de activitate va fi elaborat de către Beneficiar pe baza comparării cu
calendarul iniţial al Proiectului. Acesta va cuprinde activităţile demarate, activităţile
finalizate, sumele utilizate, necorelările existente faţă de planificare.
(5) Raportul final va fi depus în doua exemplare original si copie precum si in format
electronic la registratura Consilului Local în termen de 15 zile calendaristice de la data
finalizării Proiectului prevazuta la art.4;
(6) Obligaţiile prevăzute la alin.3 şi 5 ale prezentului articol sunt considerate de părţi ca
fiind esenţiale pentru realizarea scopului prezentului contract.
(7) În scopul informării PON cu privire la dificultăţile apărute pe parcursul derulării
Proiectului, Beneficiarul va elabora şi transmite acestuia rapoarte speciale.
Art. 25 - Evaluarea rapoartelor
(1) Raportul de activitate final va fi supus aprobării Comisiei Consultative de Evaluare.
PON va urmări ca evaluarea rapoartelor să se facă în termen de 15 zile de la primire.
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(2) Dupa analiza acestora, organele de conducere ale PON vor aproba rapoartele sau
vor decide luarea măsurilor care se impun (inclusiv pentru aplicarea art. 6 alin. 4 şi 5 şi
eventual art.17) în cazul în care, în urma analizei unui raport, se constată încălcarea
obligaţiilor contractuale şi neatingerea obiectivelor.
Art. 26 - Monitorizarea
(1) Pe toată durata contractului, precum şi pe o perioadă de 5 ani de la încetarea
acestuia, Beneficiarul este obligat să permită, în orice moment, accesul neîngrădit al
reprezentanţilor PON sau a altor organe de control abilitate prin lege, în scopul realizării
controlului financiar şi auditului, pentru a controla registrele, documentele şi
înregistrările deţinute de către Beneficiar, pe baza cărora se ţine evidenţa activităţilor
derulate în cadrul Proiectului, pentru verificarea conformării faţă de prevederile
prezentului contract. Controlul se efectuează la locul unde aceste documente sunt
păstrate de către Beneficiar, iar acesta are obligaţia să prezinte orice documentaţie
solicitată. In cazul refuzului de a permite accesul acestor persoane si de a coopera cu
aceştia, Beneficiarul are obligaţia de a restitui PON în termen de 5 zile lucrătoare de la
primirea solicitării scrise suma pe care a primit-o ca finanţare de la PON pentru
realizarea Proiectului.
CAPITOLUL XI - Rezultate. Publicitate
Art. 27 - Promovarea Proiectului
(1) Beneficiarul are obligaţia de a face referire explicită pe toate materialele şi produsele
obţinute în urma finanţării primite (acolo unde este posibil), precum şi cu ocazia tuturor
evenimentelor şi actiunilor desfăşurate pe durata Proiectului, la următoarea expresie:
"Proiect realizat cu sprijinul Primăriei Orașului Nădlac şi al Consiliului Local Nădlac.
Conţinutul acestui proiect nu reflectă neapărat poziţia Primăriei Orașului Nădlac şi nu
implică nici o responsabilitate din partea acesteia".
(2) PON va putea, pe parcursul derulării Proiectului sau la finalul acestuia, să facă
publice în modul în care va considera necesar, prin publicarea de articole sau alte
manifestari:
· obiectivele şi durata Proiectului;
· finanţarea acestuia de către PON;
· activităţile efectuate în cadrul Proiectului;
· rezultatele obţinute.
Art28 În privinţa drepturilor de proprietate industrială şi intelectuală, exploatare şi
disimulare a rezultatelor specifice obiectului contractului, se respectă prevederile legale
în vigoare.
Art.29 Autoritatea contractantă nu îşi asumă răspunderi şi nu intervine în litigiile care pot
apărea între parteneri în privinţa drepturilor de proprietate asupra rezultatelor obţinute
sau utilizate de aceştia, atât pe parcursul derulării proiectului, cât şi după finalizarea
acestuia.
CAPITOLUL XII – Răspundere contractuală
Art.30 Beneficiarul îşi asumă întreaga răspundere tehnică şi supravegherea generală a
executării serviciilor contractate.
Art.31 Beneficiarul răspunde pentru realizarea obligaţiilor contractuale şi suportă
pagubele cauzate autorităţii contractante, ca urmare a oricăror acţiuni sau omisiuni
legate de realizarea contractului şi care îi sunt imputabile.
Art.32 Beneficiarul răspunde pentru îndeplinirea la timp a demersurilor necesare în
vederea obţinerii aprobărilor, avizelor sau licenţelor necesare realizării contractului în
concordanţă cu reglementările în vigoare.
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Art.33 Beneficiarul răspunde de exactitatea datelor prezentate în documentele
justificative de plată.
Art.34 Beneficiarul răspunde de păstrarea documentelor care au stat la baza încheierii
contractului pe o perioadă de minimum 5 ani de la data încetarii raporturilor
contractuale.
Art.35 Autoritatea contractantă nu este răspunzatoare pentru prejuduciile suferite de
beneficiar, de către personalul acestuia ori de către subcontractori în timpul executării
contractului.
Art.36 Autoritatea contractantă nu poate fi supusă vreunei revendicări pentru
compensarea sau reparaţii faţă de aceste prejudicii.
Art.37 Autoritatea contractantă are obligaţia de a sprijini, prin demersuri necesare,
obţinerea la timp a aprobărilor, avizelor şi licentelor şi va actiona ca acestea să nu fie
abuziv intârziate sau refuzate.
Art.38 În cazul în care beneficiarul nu respectă prevederile contractuale cu privire la
termenele de decontare, nu va beneficia de alocarea de sume în avans pentru
programele de lucru următoare.
Art.39 - Limite ale răspunderii PON
(1) Beneficiarul este singura persoană responsabilă pentru modul în care finanţarea
este folosită; răspunderea PON nu va fi în nici un fel angajată în cazul în care
Beneficiarul va fi ţinut responsabil faţă de terţi pentru orice prejudicii cauzate în
derularea Proiectului şi în nici o altă situaţie ce decurge dintr-o acţiune sau inacţiune
ilicită a Beneficiarului legată de finanţarea acordată prin prezentul contract.
(2) PON nu răspunde în cazul nerespectării legislaţiei în vigoare de către Beneficiar sau
de către angajaţi, colaboratori sau consultanţi ai acestuia.
(3) Beneficiarul este răspunzător de respectarea legislaţiei fiscale şi răspunde pentru
plata taxelor, impozitelor şi altor obligaţii către bugetul statului presupuse de derularea
Proiectului al cărui titular este, cât şi a penalizărilor ce decurg din intârzierea acestor
plăţi.
CAPITOLUL XIII - Subcontractare
Art.40 Beneficiarul poate subcontracta, cu aprobarea autorităţii contractante numai
până la 20% din valoarea contractului cu alţi colaboratori, care au obiect de activitate
similar cu al beneficiarului şi care nu sunt specificaţi în contract. În cazul în care
beneficiarul depăşeşte limitele maxime precizate, autoritatea contractantă va refuza
plata diferenţei de valoare care depăşelte această limită.
CAPITOLUL XIV – Cesiunea
Art.41 Cesiunea contractului sau a unor parti din acesta este interzisa.
CAPITOLUL XV – Rezilierea contractului
Art.42 Autoritatea contractantă poate rezilia contractul cu efect imediat, în cazul în care
beneficiarul angajează, în termen de 6 luni de la semnarea contractului, persoane fizice
sau juridice care au participat la evaluarea proiectului care face obiectul prezentului
contract, ori care au participat, în diferite faze, la selectarea beneficiarilor pentru acest
proiect.
Art.43 Autoritatea contractantă poate rezilia contractul dacă beneficiarul este în lichidare
voluntară, se află în faliment sau dacă vinde ori cedează partea cea mai importantă a
activelor sale.
Art.44 Autoritatea contractantă poate rezilia contractul dacă beneficiarul nu demarează
realizarea contractului în termenul stabilit în contract.
Art.45
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(1) Contractele de finanţare pot fi reziliate de plin drept, fără a fi necesară intervenţia
instanţei de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin
care părţii în culpă i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale.
(2) Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data
constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor
obligaţii contractuale.
(3) În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale,
beneficiarul finantãrii este obligat in termen de 15 zile să returneze ordonatorului
principal de credite sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale
acestuia, în vederea finanţării altor programe şi proiecte de interes
public.
(4) Nerespectarea termenelor si a prevederilor din contract duce la pierderea transei
finale conform art.16 alin.7 precum si interzicerea participarii pentru obtinerea finantarii
pe viitor
CAPITOLUL XVI – Forţa Majoră
Art.46 Forţa majoră, aşa cum este ea definită prin lege, apără de răspundere partea
care o invocă în termen.
CAPITOLUL XVII –Penalităţi
Art.47 În cazul în care beneficiarul întârzie în realizarea obligaţiilor contractuale,
beneficiarii finanţării datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform legislaţiei
privind colectarea creanţelor bugetare, care se constituie in venituri ale bugetului local.
CAPITOLUL XVIII – Litigii
Art.48 Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract se
soluţionează pe cale amiabilă în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia lor.
Eventualele litigii născute din interpretarea, executarea, încetarea prezentului contract,
care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, vor fi supuse soluţionării instanţelor
judecătoreşti de drept comun.
CAPITOLUL XIX - Incetarea contractului
Art. 49 - Incetarea contractului
(1) Contractul înceteaza de drept, fără a fi necesară punerea în întârziere sau o altă
formalitate, în cazul nerespectării de către Beneficiar a obligaţiilor prevăzute în
prezentul contract, art. 11 pana la art 24.
(2) În cazul încetării contractului conform alin.1, Beneficiarul este obligat la restituirea
disponibilităţilor rămase nefolosite şi a contravalorii bunurilor achiziţionate din sumele
primite de la PON aflate in patrimoniul sau.
CAPITOLUL XX - Dispozitii generale si finale
Art. 50 - Cauze care înlătură răspunderea contractuală
(1) Nici o parte nu este răspunzătoare pentru încălcarea obligaţiilor contractuale, dacă
executarea unor astfel de obligaţii este împiedicată de împrejurări de forţă majoră.
(2) Partea afectată de un astfel de eveniment are obligaţia de a înştiinţa cealaltă parte şi
de a lua toate măsurile rezonabile pentru a înlătura incapacitatea sa de a-şi îndeplini
obligaţiile din contract.
(3) Pe durata imposibilităţii executării obligaţiilor, părţile se vor consulta reciproc cu
privire la măsurile corespunzătoare care urmează a fi luate. Dacă evenimentul se
produce şi continuă pe o perioadă mai mare de 60 de zile, parţile vor putea conveni
rezilierea prezentului contract.
Art. 51 - Comunicări
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(1) Orice comunicare între părţi se va face în scris, la adresa menţionată în cuprinsul
prezentului contract sau care va fi comunicată celeilalte părţi în scris, utilizând mijloace
care permit evidenţa transmiterii şi primirii acestora. Daca expeditorul solicită
confirmarea de primire, el va indica aceasta în comunicarea lui.
(2) Rapoartele şi toate celelalte comunicări între cele două părţi se vor trasmite la
următoarele adrese:
a) Pentru PON
Primăria Orașului Nădlac, Nădlac, str,. 1 Decembrie, nr. 24, jud. Arad, cod. 315500, tel.
0257/474325, fax. 0257/473300;
b) Pentru Beneficiar:
___________________, în calitate de reprezentant legal al ____________________,
str.
_________________ nr. ___, bl. ____, ap. ____, localitatea ___________, judetul Alba.
Art. 52 Comunicările referitoare la cereri, avize, aprobări, acorduri se fac în formă
scrisă, pe suport care să permită înregistrarea acestora.
Art.53 Prevederile contractului pot fi modificate şi/sau completate numai prin acte
adiţionale semnate de comun acord de către părţi, sau de către împuterniciţi ai
acestora.
Art.54 Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare originale, ambele având aceeaşi
forţă de drept, asigurându-se câte un exemplar pentru fiecare parte.

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează,
Consilier, Secretar,



ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
ORAȘ NĂDLAC

315500, jud.ARAD , str. 1 Decembrie nr.24
Tel. +40 257 474 325;    Fax. +40 257 473 300

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

Pagina 36 / 50

Anexa 12

ACTIVITATI DE TINERET

A. Principii

Echitate – recunoaşterea drepturilor şi a responsabilităţilor asociate tuturor tinerilor
spre oferirea de şanse egale şi spre o distribuire echitabilă a serviciilor şi a
resurselor.
Implicare – recunoaşterea faptului că tinerii se implică in societate iar acest lucru le
oferă un rol şi o responsabilitate în procesul de luare a deciziilor care le afectează
viaţa.
Acces – acces la programe adecvate şi corespunzătoare şi la servicii pentru toţi
tinerii fără a face discriminări circumstanţiale geografice, sociale, culturale sau
economice sau din puct de vedere sexual.

B. Definiţia tineretului

Conform Autorităţii Naţionale pentru Tineret din Romania, vârsta tineretului în
România este considerată ca fiind între 14 şi 35 de ani.

I. Dispoziţii generale

A. Primăria şi Consiliul Local Nădlac, în noul context al dezvoltării socio-economice a
orașului, consideră importantă şi oportună sprijinirea tinerilor şi iniţiativelor adresate
acestora pentru a deveni cetăţeni activi în procesul de dezvoltare a comunităţii
locale. Pentru atingerea acestui scop, Primăria şi Consiliul Local Nădlac au
identificat pentru acest program de sprijinire a activitatilor de tineret urmatoarele
obiective:

Cultura
1. Teatru
Obiectiv 1:Cresterea gradului de implicare a tinerilor in viata teatrala.

2. Muzica
Obiectiv 1: Cresterea gradului de cunoastere in randul tinerilor a muzicii si dansului.
Obiectiv 2: Cresterea gradului de consum in randul tinerilor a muzicii.
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3. Muzee
Obiectiv 1: Cresterea nivelului de informare a tinerilor cu privire la traditie, istorie,
ştiinta, tehnica si arta.

4. Cultura scrisa
Obiectiv 1:  Cresterea gradului de consum a culturii scrise de catre tineri si dezvoltarea
posibilitatii de autoexprimare a tinerilor.

5. Arte vizuale si plastice
Obiectiv 1:  Dezvoltarea creativitatii tinerilor si promovarea artelor vizuale si plastice  in
randul  tinerilor.

Educatia formala
1. Dezvoltarea personală
Obiectiv 1: Dezvoltarea capacităţilor tinerilor de documentare independentă.
Obiectiv 2: Imbunătăţirea capacităţii de organizare a activităţii personale a tinerilor

2. Dezvoltare relaţională
Obiectiv 1: Creşterea capacităţii de relaţionare a tinerilor în cadrul unităţilor de
învăţământ.
Obiectiv 2: Creşterea implicării tinerilor în organizarea de proiecte şi activităţi şcolare.
Obiectiv 3: Sensibilizarea tinerilor asupra discriminării în şcoală.

3. Dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ
Obiectiv 1: Intensificarea relaţiilor de parteneriat dintre şcoală şi alţi actori sociali.
Obiectiv 2: Creşterea implicării tinerilor în adaptarea curriculumului la condiţiile locale

şi la tendinţele europene.

Educatiei nonformala
1.  Dezvoltare personală
Obiectiv 1: Creşterea gradului de autocunoaştere al tinerilor
Obiectiv 2: Dezvoltarea de abilităţi şi deprinderi comportamentale pentru o mai bună
relaţionare a tinerilor în societate
Obiectiv 3: Creşterea numărului de lucrători de tineret şi a calităţii serviciilor oferite de
către aceştia

Voluntariat şi implicare civică
Obiectiv 1: Creşterea gradului de informare şi sensibilizare asupra vieţii comunităţii şi
dezvoltarea unei atitudini civice a tinerilor
Obiectiv 2: Promovarea ideii de voluntariat in randul tinerilor si cresterea numărului de
voluntari

Munca
1. Dezvoltarea carierei
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Obiectiv 1: Dezvoltarea serviciilor de orientare scolara si profesionala adresate tinerilor
Obiectiv 2: Imbunatatirea accesului tinerilor la stagii de pregatire practica
Obiectivul 3: Facilitarea accesului tinerilor la servicii de consultanta in vederea
dezvoltarii spiritului antreprenorial

2. Piaţa muncii
Obiectiv 1: Cresterea gradului de informare a tinerilor cu privire la piata muncii
Obiectiv 2: Cresterea gradului de corelare dintre oferta educationala a institutiilor de
formare, planurile profesionale ale tinerilor si piata muncii.

3. Drepturile şi obligaţiile tinerilor angajaţi
Obiectiv 1: Cresterea gradului de constientizare a tinerilor si a angajatorilor in ceea ce
priveste drepturile si obligatiile lor in relatiile de munca

Sanatate
1. Droguri licite şi ilicite
Obiectiv 1: Prevenirea şi reducerea consumului de droguri în rândul tinerilor
Obiectiv 2: Dezvoltarea serviciilor de asistenţă medicală şi consiliere pentru tineri în
ceea ce priveşte consumul de droguri

2. Igiena
Obiectiv 1 : Îmbunătăţirea nivelului de informare şi educaţie a tinerilor asupra normelor
şi regulilor fundamentale de igienă (personală, alimentară şi nutriţională, a mediului etc)
precum şi asupra îmbolnăvirilor datorate igienei deficitare

3. Sănătatea reproducerii
Obiectiv 1: Creşterea accesibilităţii tinerilor la serviciile de planificare familială
Obiectiv 2: Creşterea gradului de informare şi educare a tinerilor privind planificarea
familială
Obiectiv 3: Creşterea nivelului de conştientizare de către tineri a modalităţii de
transmitere şi a complicaţiilor infecţiilor cu transmitere sexuală cât şi a riscului
întreruperii sarcinii

4. Sănătate mintală
Obiectiv 1: Diminuarea stresului şi a manifestărilor acestuia (anxietate, depresie,
nevroze etc) în rândul tinerilor
Obiectiv 2: Reducerea violenţei şi a abuzurilor asupra tinerilor sau săvârşite de tineri.
Obiectiv 3: Îmbunătăţirea abilităţii tinerilor de a aborda situaţiile conflictuale.

5. Accidente şi prim ajutor
Obiectiv 1: Creşterea nivelului de conştientizare de către tineri a riscului expunerii la
toate tipurile de accidente
Obiectiv 2: Formarea la tineri a deprinderilor de acordare a primului ajutor.

6. Asistenţă medicală
Obiectiv 1: Îmbunătăţirea serviciilor de asistenţă medicală primară acordată tinerilor.
Obiectiv 2: Creşterea accesibilităţii tinerilor la programe şi servicii specifice de
asistenţă medicală primară.
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Petrecere timp liber si sport
1.  Servicii pentru tineri
Obiectiv  1. Dezvoltarea paletei de servici de petrecerea timpului liber pentru tineri din
Nădlac
Obiectiv 2. Cresterea accesului tinerilor din Nădlac la tehnologiile de  comunicare si IT

2. Activitati sportive de sala si in aer liber
Obiectiv 1. Imbunatatirea activitatilor de sport de sala si in aer liber  pentru tineri in
vederea imbunatatirii si mentinerii stari de sanatate
Obiectiv 2. Cresterea accesibilitatii tinerilor la activitatile sportive de  sala si in aer liber

3. Activitati artistice
Obiectiv 1. Dezvoltarea ofertei de activitati pentru petrecerea timpului liber in domeniul
artei si culturii pentru tineri din Nădlac

4.  Mobilitate
Obiectiv 1. Imbunatatirea accesului tinerilor la serviciile de mobilitate in tara in scopuri
culturale si de petrecerea timpului liber

Viaţa asociativă
1. Relaţii sociale
Obiectivul 1: Intensificarea interacţiunii tinerilor aparţinând diferitelor grupuri din
comunitatea locala
Obiectivul 2: Reducerea gradului de discriminare pe bază de vârstă, rasă,
naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex sau orientare
sexuală, apartenenţa la o categorie defavorizată sau orice alt criteriu

2.  Servicii pentru tineret
Obiectivul 1: Creşterea nivelului de informare a tinerilor asupra serviciilor de tineret de
care pot beneficia la momentul actual
Obiectivul 2: Sporirea numărului de facilităţi pentru tineret

3. Implicare în luarea deciziilor
Obiectiv 1: Conştientizarea necesităţii de implicare în procesul de luare a deciziilor în
rândul tinerilor
Obiectiv 2: Creşterea gradului de implicare a tinerilor în luarea deciziilor la toate
nivelurile

4. Implicare în structuri asociative
Obiectiv 1: Multiplicarea activităţilor de promovare a structurilor asociative
Obiectiv 2: Dezvoltarea diferitelor forme de cooperare între structurile comunităţii locale

B. Primaria si Consiliul Local Nădlac stimuleaza initiativele de promovare a activitatilor
de tineret si actiunile avand drept beneficiari tinerii din orașul Nădlac.
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C. Organizatiile de tineret, scolile, alte structuri de tineret, constituie un factor esential
pentru dezvoltarea si educarea tinerilor pe plan local, ele indeplinind si o importanta
functie reprezentativa pentru orașul Nădlac, in cadrul intalnirilor si proiectelor
organizate la nivel local, national si international.

D. Primaria si Consiliul Local Nădlac acorda sprijin financiar pe baza de licitatie de
proiecte pentru activitati de tineret sub forma de finantare, din fondurile destinate
activitatilor de tineret in urmatoarele domenii care sunt considerate de interes pentru
comunitatea locala:

Cultura
Cultura este o tema cu un rol extrem de important in viata tinerilor. Mijloacele de

consum cultural ale tinerilor sunt diverse. Prezentul Regulament isi propune
promovarea mijloacelor culturale care sunt mai putin consumate de catre tineri,
propunand diverse metode care sa-i antreneze spre consumul cultural.

Domeniul 1 Teatru
Consideram teatrul ca fiind unul din principalele mijloace prin care tinerii isi pot

exprima calitatile artistice si in acelasi timp isi pot imbunatati cunostintele culturale. In
ultimul timp procentul tinerilor care merg la teatru este din ce in ce mai mic, fapt pentru
care trebuie incurajata aceasta modalitate de exprimare culturala a tinerilor.

Domeniul 2 Muzica
Muzica reprezinta unul din principalele mijloace de consum cultural al tinerilor.

De aceea prin prezentul Regulament se doreste incurajarea si sustinerea tinerilor in
exprimarea creativitatii lor prin muzica si dans precum si facilitarea lor la consumul unor
cat mai diverse stiluri muzicale.

Domeniul 3 Muzee
Muzeele reprezinta principalele entitati care pastreaza patrimoniul cultural al unei

societati. Patrimoniul cultural cuprinde obiecte de interes artistic, istoric, stiintific si
cultural. Acest Regulament doreste sa faciliteze cresterea nivelului de informare tinerilor
privind diferitele mijloace culturale expune in cadrul muzeelor . De asemenea doreste
sa incurajeze tinerii sa participe in cadrul activitatilor desfasurate in cadrul muzeelor sau
sa dezvolte activitati cu caracter cultural in cadrul muzeelor.

Domeniul 4 Cultura Scrisa
Tinerii consuma cultura scrisa intr-o masura mai mare decat alte forme de

exprimare a culturii. Regulamentul doreste sa sustina tinerii in consumul culturii scrise si
sa le stimuleze, sprijine exprimarea lor prin intermediul scrisului.

Domeniul 5 Arte vizuale si plastice
Exprimarea artistica si culturala a unei comunitati se realizeaza si prin

intermediul artelor vizuale si plastice, prin creerea un cadru in care tinerii sa isi dezvolte
si exprime creativitatea prin artele vizuale. Creatiile artistice plastice si vizuale ale
tinerilor vor fi promovate si incurajate in cadrul comuniatii locale.
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Educatia Formala
Educatia formala reprezinta principalul cadru structurat, institutional, de

dobandire de catre tineri a cunostintelor si abilitatilor necesare in vederea integrarii în
viata sociala, constituind ea insasi un cadru social de referinta. Cercetarile efectuate au
relevat faptul ca tinerii considera importanta continuarea studiilor, insa au identificat,
totodata, si unele directii prin care unitatile de învatamant si-a putea imbunatati oferta
educationala (profesori bine pregatiti, metode de predare mai bune, existenta unor
surse pentru informare - internet, manuale, biblioteci, etc.).

Prezentul Regulament porneste de la premisa ca principalul factor în educatia
tanarului este chiar tanarul, si de aceea trebuie stabilite obiective si metode
subsecvente acestora, de natura sa îmbunatateasca abilitatile tinerilor de a-si coordona
în mod autonom activitatile proprii. In paralel, trebuie urmarita si dezvoltarea abilitatilor
institutiilor scolare de a putea dezvolta aceste abilitati ale tinerilor. Astfel, subîmpartirea
pe domeniile concentrice, de la individual si relaţional inspre institutional, apare în mod
natural.

Domeniul 1 Dezvoltarea personală este procesul continuu de dobândire a unor noi
cunoştinţe şi abilităţi, de creştere a posibilităţilor de exprimare a propriei personalităţi şi
de adaptare la condiţiile mediului în continuă schimbare.

Domeniul 2 Dezvoltare relaţională ca factor de interacţie, înseamnă înmulţirea şi
îmbunătăţirea modalităţilor de comunicare interpersonală şi de integrare în grupuri de
persoane. Grupurile existente în context şcolar au o mare însemnătate în ceea ce
priveşte implicarea socială şi comunitară ulterioară a tânărului.

Domeniul 3  Dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ constă, de fapt, în
ieşirea din starea de izolare a acestora, în scopul oferirii unei game de servicii
educaţionale mai largi, mai ridicate din punct de vedere calitativ şi mai adaptate la nou .

Educatie nonformala
Educatia nonformala este orice activitate organizata in mod sistematic,  creata in

afara sistemului formal si care ofera tipuri selectate de invatare diferitelor subgrupe
specifice ale populatiei (tineri, adulti,  copii). Prin caracteristicile, natura si specificul ei
(varietate mare de abordare, flexibilitate sporita, diferentierea continuturilor si a
tehnicilor de lucru, caracterul optional sau facultativ, implicarea mai profunda in actul
organizarii a insesi persoanelor educate), educatia  nonformala reprezinta o completare
imperios necesara sistemului educational formal.

Din acest motiv au fost identificate doua mari directii de dezvoltare de programe
si  servicii adresate nevoilor tineretului Nădlacn: dezvoltare personala si  crearea
cadrului necesar dezvoltarii voluntariatului si implicarii civice.

Domeniul 1  Dezvoltare personală
In acest domeniu sunt incluse acele initiative care pot si trebuie sa ofere o sansa

tineretului din Nădlac de a-si imbunatati acele abilitati si deprinderi necesare unei
dezvoltari complexe si corecte a caracterului şi comportamentului. Un accent deosebit
este necesar a fi pus pe acele programe şi acţiuni care răspund nevoii de
autocunoaştere a tinerilor (autocunoastere a ceea ce este cu adevarat important pentru
o persoana - valori, idealuri, teluri -, constientizarea imaginii de sine, a posibilitatilor si a
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limitelor proprii), precum şi pe acele actiuni care dezvoltă un comportament potrivit în
relaţia cu semenii - relatiile interpersonale fiind sursa a dezvoltarii psihosociale a
tanarului - (în familie, şcoală, grup de prieteni, loc de munca, etc.)

Domeniul 2  Voluntariat şi implicare civică
Voluntariatul reprezinta o cale prin care tânărul orădean poate să capete

experienţă, să se exprime, să se implice în rezolvarea problemelor comunităţii.
Totodată, voluntariatul este un factor important in autoreglarea societatii, o cale de
implicarea tinerilor în luarea deciziilor şi/sau dezvoltarea unei atitudini civice a tinerilor.
Astfel, tinerii orădeni nu numai ca vor supravietui schimbarilor care au loc in societatea
noastra, dar vor reusi sa contribuie semnificativ la dezvoltarea acesteia.

Munca
Este un mijloc de bază în integrarea socială a tinerilor. Cercetarile relevă faptul

că vârsta medie de angajare este de 20 ani. Astfel, se pune problema unei bune alegeri
a profesiei şi a locului de muncă, precum şi o bună cunoaştere a pieţei muncii, ca şi a
aspectelor legale ale relaţiilor de muncă. Nu în ultimul rând, rezulta şi faptul că, dincolo
de greutăţile întâmpinate, peste jumătate din tineri ar dori să demareze o afacere pe
cont propriu.

Domeniul 1: Dezvoltarea carierei tânărului cuprinde activităţile de autocunoaştere a
abilităţilor personale şi a intereselor profesionale, de cunoaştere a profesiilor şi a
categoriilor de profesii şi a ofertelor de formare profesionala, de autoinstruire în vederea
dezvoltării unor abilităţi profesionale şi de formulare/aplicare a unor decizii în ceea ce
priveşte viitorul profesional individual.

Domeniu 2: Piaţa muncii reprezintă mediul în care se întâlnesc ofertele de muncă ale
angajatorilor cu abilităţile şi aspiraţiile profesionale ale tinerilor.

Domeniu 3: Drepturile şi obligaţiile tinerilor angajaţi reprezintă latura juridică a
relaţiilor de muncă, de natură să reglementeze procedurile de selecţie profesională,
angajare şi activitatea în muncă, precum şi încetarea relaţiilor de muncă. Din acest
motiv este necesara o mai buna cunoaştere a cadrului legislativ care reglementează
relaţiile de muncă, atât de către angajaţi, cât şi de către angajatori.

Sanatate
Capitolul sănătate trebuie să reprezinte un capitol important pentru comunitatea

locală deoarece creează pârghiile necesare realizării unei informări şi educări a tinerilor
în spiritul unui stil de viaţă sănătos.

Temele abordate (drogurile, igienă, sănătatea reproducerii, sănătate mintală,
accidente şi prim ajutor, asistenţă medicală) reprezintă tot atâtea probleme de sănătate
ale societăţii actuale, la care trebuie răspuns prin desfăşurarea activităţilor concrete
descrise la fiecare temă în parte.

De asemenea, trebuie să intervenim prin educaţie şi informare pentru a preveni
apariţia unor probleme mult mai grave, constatate şi în alte comunităţi.

Domeniul 1 Droguri licite şi ilicite
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Efectele antisociale produse de consumul de droguri, creşterea numărului de
consumatori, răspândirea pe scară din ce în ce mai largă a diferitelor tipuri de droguri
(atât licite cât şi ilicite), efectul distrugător asupra personalităţii consumatorului
reprezintă probleme reale. În acest sens, tema vine în sprijinul educării şi conştientizării
efectelor nocive ale drogurilor de către tineri.

Domeniul 2 Igiena
Igiena personală (corporală), alimentară şi nutriţională, a mediului reprezintă

punctul de plecare al unor boli (infecto-contagioase, boli metabolice şi nu numai).
Tema îşi propune tocmai educarea şi informarea tinerilor în spiritul evitării unor

astfel de situaţii.

Domeniul 3 Sănătatea reproducerii
Planificarea familială reprezintă o metodă prin care populaţia este instruită

asupra avantajelor şi necesităţii folosirii metodelor contraceptive şi asupra posibilităţii
planificării naşterii unui copil în funcţie de posibilităţile familiei.

Pe de altă parte, conştientizarea de către populaţie a riscurilor transmiterii
infecţiilor cu transmitere sexuală va reduce atât numărul de potenţiale noi victime cât şi
identificarea şi tratarea tuturor cazurilor existente.

Domeniul 4 Sănătate mintală
Stresul şi situaţiile conflictuale fac parte din viaţa noastră de zi cu zi şi trebuie

combătute cu mijloace specifice. Acest capitol vine în preîntâmpinarea unor situaţii
critice create de existenţa unor momente conflictuale ori de prezenţa stresului.

Domeniul 5 Accidente şi prim ajutor
Acordarea primului ajutor în situaţiile critice trebuie să fie la îndemâna oricărui

cetăţean, în special a tinerilor, care îşi pot însuşi foarte uşor tehnici şi manevre
specifice. De asemenea, conştientizarea riscurilor expunerii la orice tip de accidente, va
duce la reducerea semnificativă a lor.

Domeniul 6 Asistenţă medicală
Acest capitol îşi propune să prevină lipsa de informare privind diferitele servicii

de asistenţă medicală disponibile pentru tineri.

Petrecere timp liber si sport
Intelegerea activitatilor de petrecere a timpului liber si  sportive sunt deosebit de

importante pentru tineri.
Folosirea înţeleaptă a timpului liber e un produs al culturii şi educaţiei. Astăzi,

când munca devine tot mai puţin fizică şi tot mai mult intelectuală, timpul liber devine
partea cea mai valoroasă de timp în afara muncii productive.

Atragerea tinerilor spre practicarea sportului de masa are beneficii deosebite pe
termen lung si contribuie la cresterea si dezvoltarea unor generatii sanatoase din punct
de vedere fizic si psihic capabile sa faca fata exigentelor sporite ale societatii.

Domeniu 1.  Servicii pentru tineri
Serviciile pentru tineri sunt acel domeniu care doreste dezvoltarea unor activitati

care sa se desfasoare in timpul liber al tinerilor , intr-un mediu in care se lucreaza cu
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metode educative non-formale si prin care trebuie oferita tuturor tinerilor din Nădlac
posibilitatea de a se implica in activitati care sa le ofere socializare, educatie si
petrecerea timpului liber intr-un mod placut.

Domeniu 2. Activitati sportive de sala si in aer liber
Practicarea activitatilor sportive de sala si in aer liber contribuie la formarea

deprinderilor motrice de baza si utilitar-aplicative, atat de necesare in viata. Aceste
activitati asociate cu fatorii naturali duc la calirea organismului si cresterea rezistentei la
imbolnaviri.

Domeniu 3. Activitati artistice
Activitatile artistice  organizate si sprijinte de catre comunitate au rolul de a oferii

tinerilor posibilitatea de acces la manifestarile artistice sub diferitele ei forme si de a isi
dezvolta creativitatea. Activitatile artistice contribuie la dezvoltarea personala a tinerilor
si la dezvoltarea culturii in Nădlac.

Domeniu 4.  Mobilitate
Mobilitatea este domeniul care vizeaza imbunatatirea accesului tinerilor din

Nădlac la evenimente si activitati in scopuri culturale si de petrecerea timpului liber
realizate in afara orasului si care contribuie dezvoltarea de cunostinte si abilitati la tineri.

Viaţa asociativă
Viaţa socială reprezintă un aspect foarte important al tinerilor, care astfel învaţă

cum să relaţioneze în comunitate, dovedindu-şi totodată şi capacitatea de a influenţa şi
a decide ceea ce se întâmplă în jurul lor. O viaţă socială activă presupune a cunoaşte
aspectele acesteia, la momentul actual şi decizia de a te implica.

Domeniul 1. Relaţii sociale
Cunoaşterea presupune cercetarea şi interacţiunea cu concetăţenii, spre o

cunoaştere aprofundată a varietăţii societăţii.

Domeniul 2.  Servicii pentru tineret
Tinerii trebuie să aibă acces facilitat la oportunităţile din jurul lor şi să fie

informaşi cu privire la acestea. În acest fel, ei pot profita şi transforma oportunitatea în
acţiune, rezultand necesitatea sporirii şi dezvoltării acestor facilităţi, ceea ce dă tinerilor
posibilitatea de a le cunoaşte şi a le folosi.

Domeniul 3. Implicare în luarea deciziilor
Pentru ca schimbarea să fie posibilă, tinerii trebuie să ştie cum îşi pot manifesta

şi beneficia de drepturile lor în societate.

Domeniul 4. Implicare în structuri asociative
Pentru ca tinerii să-şi manifeste creativitatea, dar şi pentru a dobândi abilităţi şi
îndemânări, ei au posibilitatea de a se implica, activa sau participa la diferite acţiuni,
proiecte organizate de structurile asociative. Este necesar ca această oportunitate să fie
adusă aproape de ei, pentru a o putea fructifica
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Anexa 13

PROTECTIA MEDIULUI

A. Scopul programului de finanţare a proiectelor de mediu
Susţinerea iniţiativelor privind îmbunătăţirea calităţii mediului în orașul Nădlac, în

contextul dezvoltării durabile

B. Domenii de interes
Proiecte care stimulează acţiuni directe şi campanii de mediu, stimularea

participării publice la luarea deciziilor de mediu, educaţia pentru mediu, dezvoltarea
organizaţiilor şi a spiritului eco-civic.

C. Activităţi eligibile spre finanţare:
 Organizarea de activităţi directe / evenimente cu impact direct şi măsurabil la

nivelul orașului Nădlac: igienizări, plantări, amenajări de spaţii verzi,
ecoturism, amenajări conexe problematicii de mediu (parcaje pentru biciclete,
puncte de colectare, locuri de joacă, puncte de monitorizare, trasee turistice
etc.), întâlniri, expoziţii, concursuri şi alte activităţi directe conexe protecţiei
mediului.

 Organizarea de activităţi educative cu tematică de mediu, pentru copii, tineri
şi adulţi

 Elaborarea unor materiale informative şi de promovare (broşuri, pliante, afişe,
produse şi materiale multimedia, cataloage etc.)

 Organizarea unor seminarii, instruiri sau conferinţe pentru specialiştii de
mediu

Activităţile trebuie să aibă legătură cu tematica managementului eficient privind
apa, aerul, solul, terenurile, energia, transporturile, habitatele, sau cu educaţia
pentru mediu.
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Anexa 14

PROIECT/ACTIUNE SPORTIVA – ACTIVITATI DE IMPLEMENTARE A
PROGRAMELOR SPORTIVE DE UTILITATE PUBLICA.

Programe sportive de utilitate publica:

A. Promovarea sportului de performanta

Scop: - valorificarea aptitudinilor individuale intr-un sistem organizat de selectie,
pregatire, competitie, pentru ameliorarea rezultatelor sportive, relizarea de recorduri
sau obtinerea victoriei.

Obiective: - dezvoltarea activitatii sportive pe plan local, national sau international,
dupa caz;

- asigurarea reprezentarii pe plan local, national sau international, dupa caz;

B. Sportul pentru toti

Scop: -practicarea sportului pentru sanatate, educatie, recreere, ca parte integranta
a modului de viata, in vederea mentinerii sanatatii a individului si societatii.

Obiective: - atragerea populatiei de toate varstele in activitati de practicare a
sportului pentru sanatate si recreere;

- mentinerea si valorificarea traditiilor in domeniul sportului.
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Anexa 15

CATEGORII DE PROIECTE / PROGRAME PENTRU CULTELE RELIGIOASE

Se acorda sprijin financiar nerambursabil tuturor unitatilor de cult  in
vederea:

 restaurarii lacasurilor de cult

 construirii de noi lacasuri de cult

 întretinerea lăcaşurilor de cult

 punerea lăcaşurilor de cult în valoare

 construirii şi restaurării altor construcţii folosite exclusiv în
desfăşurarea activităţii cultelor religioase si aflate in proprietatea
acestora (sediu, biblioteci, etc.)

 reabilitarea clădirilor deţinute de cultele religioase
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Anexa 16

CATEGORII DE PROGRAME / PROIECTE PENTRU ACTIVITĂŢILE CULTURALE

- simpozioane,
- concursuri,
- recitaluri,
- lansari de carte,
- editari de carti si publicatii,
- aniversari jubiliare comemorari,
- intalniri cu personalitati stiintifice si culturale,
- variate expozitii,
- fotografii,
- vernisaje de pictura,
- festivalurii,
- manifestari culturale in tara si in strainatate,
- excursii educative,
- achizitii de monumente istorice.
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Anexa 17

ACTIVITATI PENTRU DOMENIUL INVATAMANT PREUNIVERSITAR

 Programe educative scolare
 Formarea cadrelor didactice
 Sanse egale in educatie

Obiective:

 Cresterea calitatii procesului instructiv –educativ
 Optimizarea relatiei scoala-comunitate
 Promovarea valorilor democratice
 Formarea si dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice
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HOTĂRÂREA nr.28
Din 27.02.2014

privind aprobarea actului adiţional nr. 2 la contractul de concesiune nr. 9016
din 20.09.2012 şi al actului adiţional nr. 1 la contractul de concesiune

nr.9017/20.09.2012

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
27.02.2014,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.1978/2014
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr. 1876/19.02.2014
- Adresa SC Amromco Energy SRL nr.196/22.01.2014, înregistrată la

primăria orașului Nădlac sub nr.820/27.01.2014
- Adresa SC Amromco Energy SRL nr.197/22.01.2014, înregistrată la

primăria orașului Nădlac sub nr.819/27.01.2014
- Contractul de concesiune nr.9016 din 20.09.2012 încheiat între Orașul

Nădlac și S.C. AMROMCO ENERGY S.R.L.
- Contractul de concesiune nr.9017 din 20.09.2012 încheiat între Orașul

Nădlac și S.C. AMROMCO ENERGY S.R.L.
- Actul adiţional nr.1 la contractul de concesiune nr. 9016/20.09.2012
- prevederile art.36 alin (2) lit. c  alin. (5) lit. b din Legea nr. 215/2001

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

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

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

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

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 9016 din
20.09.2012, încheiat între Oraşul Nădlac, cu sediul în Nădlac str. 1 Decembrie nr.
24, jud. Arad şi S.C. Amromco Energy S.R.L., cu sediul în Ploieşti, B-dul Republicii
nr. 152 K, etaje 2, 3, 4 şi mansarda, judeţul Prahova, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului sub nr. J29/858/2004, CIF RO 16354101, reprezentată legal
de d-na Mihaela-Elena Enache – director economic şi administrativ, având ca obiect
al contractului concesionarea dreptului de folosinţă a unui teren în suprafaţă de
7731 mp, situat în oraşul Nădlac, parcela nr. cad. 304757, înscris în CF 304757
Nădlac, pentru perioada 09.04.2014– 08.04.2016, conform actului adiţional nr. 2,
anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 9017 din
20.09.2012, încheiat între Oraşul Nădlac, cu sediul în Nădlac str. 1 Decembrie nr.
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24, jud. Arad şi S.C. Amromco Energy S.R.L., cu sediul în Ploieşti, B-dul Republicii
nr. 152 K, etaje 2, 3, 4 şi mansarda, judeţul Prahova, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului sub nr. J29/858/2004, CIF RO 16354101, reprezentată legal
de d-na Mihaela-Elena Enache – director economic şi administrativ, având ca obiect
al contractului concesionarea dreptului de folosinţă a unui teren în suprafaţă de
3874 mp, situat în oraşul Nădlac, parcela nr. cad. 302573, înscris în CF 302573
Nădlac, pentru perioada 09.04.2014– 08.04.2016, conform actului adiţional nr.1,
anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. În vederea semnării actelor adiţionale nr.1-2 menţionate în cuprinsul
art. 1-2 se împuternicesc următoarele persoane:

- Vasile Ciceac - primarul oraşului Nădlac
- Alexandru Gros - secretarul oraşului Nădlac
Art. 4. Persoanele împuternicite conform art.3 vor putea exercita mandatul şi

distinct, independent câte unul.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică:

- Primarului oraşului Nădlac.
- Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- S.C. Amromco Energy S.R.L.
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ-Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE
PALADIE RĂZVAN FLORIN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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HOTĂRÂREA  NR.29
din 27.02.2014

privind alocarea sumei de 200.000 lei de la bugetul local pe anul 2014 Clubului sportiv de
drept public ,, VICTORIA ” NĂDLAC

Consiliul  local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
27.02.2014,

Având  în  vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.2270/2014;
- referatul  cu nr.2269/2014 al Serviciului Buget din cadrul primăriei orașului

Nădlac ;
- adresa nr.03/14.01.2014 a Clubului Sportiv ,, VICTORIA ” Nădlac, înregistrată la

primăria orașului Nădlac sub nr.255/14.01.2014
- Hotărârea Consiliului Local nr.111/23.07.2004 privind aprobarea înfiin

Clubului Polisportiv de drept public sub autoritatea Consiliului local Nădlac
- Hotărârea Consiliului Local nr.112/23.07.2004 privind aprobarea Regulamentului

de organizare a ’’ Nădlac;
- 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

- Hotărârea Consiliului Local nr.14/30.01.2014 privind aprobarea bugetului de
venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Orașului Nădlac pe anul 2014;

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

- prevederile Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi
completările ulterioare;

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

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

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

- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social- culturale, culte, învăţământ 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 alocarea sumei de 200.000 lei de la capitolul 6702 – Cultură
recreere și religie, din bugetul local pe anul 2014, CLUBULUI SPORTIV VICTORIA
NĂDLAC, în vederea sus

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încrediinţează
Serviciul  Buget din cadrul Primăriei Orașului Nădlac.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:



- primarului oraşului Nădlac ;
- serviciului Buget din cadrul Primăriei Orașului Nădlac
- Clubului sportiv Victoria Nădlac
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ– Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE
PALADIE RĂZVAN FLORIN SECRETAR

ALEXANDRU GROS



ROMÂNIA
________________________________________________________________

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.30
din 27.02.2014

privind aprobarea repartizării finan
bugetului local al Orașului Nădlac  pentru activităţi nonprofit de interes local în

anul 2014

Consiliul  local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 27.02.2014,

Având  în  vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.2067/2014
- referatul Serviciului Buget din cadrul primăriei orașului Nădlac

nr.2036/2014
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.14/30.01.2014 privind aprobarea

bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe
anul 2014

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

- prevederile Legii nr.356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014
- Legii nr.350/2005 privind regimul finanţării nerambursabile din fonduri

publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;
- prevederile art.36(2), lit.b, (4), lit.a din Legea nr.215/2001 privind

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare

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

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

- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social- culturale, culte,
învăţământ 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 repartizarea sumei de 146.000 lei,  alocată în bugetul local
la articolul bugetar 59.11 ,, Asocia ” și 59.12 ,, Sus
cultelor ” , pe domenii de activitate, după cum urmează :

- protec mediului 8.000 lei;
- culte religioase 19.000 lei;



- programe culturale 98.500 lei;
- învă 20.500 lei.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează Serviciul  Buget din cadrul Primăriei Orașului Nădlac.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac ;
- serviciului Buget din cadrul Primăriei Orașului Nădlac;
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și

Contencios Administrativ– Compartimentul Juridic și Controlul
Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE
LEGALITATE

PALADIE RĂZVAN FLORIN SECRETAR
ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  Judeţul

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

H O T Ă R Â R E A Nr.31
Din  27.02.2014

privind aprobarea programului de lucrări edilitar-gospodăre și dotări
finan pentru anul 2014

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit  în şedinţa ordinară din data de
27.02.2014,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.1735/2014
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr.1677/2014
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.14/30.01.2014 privind aprobarea

bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului local al orașului Nădlac pe
anul 2014

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

- prevederile Legii nr.356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014
- Prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu

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

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare

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

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

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă programul de lucrări edilitar-gospodăre
finan pentru anul 2014, conform anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- serviciului buget din cadrul primăriei
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- compartimentului achizi
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Admionistrativ – Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE
LEGALITATE

PALADIE RĂZVAN FLORIN SECRETAR
ALEXANDRU GROS
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