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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.6
Din 30.01.2014

privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac
din data de 30.01.2014

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
30.01.2014,

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 30.01.2014, 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.6/30.01.2014

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

30.01.2014

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
extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 15.01.2014.

3.Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafe i parcelei nr. top.559,
eviden

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 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.

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 solicitan
la locuin
solicitan nu au
îndeplinit criteriile de acces la locuin

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Consiliului Local al oraşului Nădlac pe anul 2013.

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

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea documenta
interven
D.A.L.I.˝ în cadrul Programului na

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei pentru cofinan
investi ˝Reabilitarea re
Programului na lă pe anul 2014

13.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.7
Din 30.01.2014

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local
Nădlac din data de 15.01.2014

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 30.01.2014,

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 extraordinare a Consiliului
local Nădlac din data de 15.01.2014, 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.7/30.01.2014

JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

PROCESUL VERBAL
al desfăşurării şedinţei extraordinare din data de 15.01.2014 a Consiliului local Nădlac

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 15.01.2014 a
fost convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.13/10.01.2014, 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 ( 9 prezenți ). Lipsesc consilierii:
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 Iamriska Cristian- reprezentant NT-TV.

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

Deoarece mandatul de președinte de ședință al d-lui Lupșa Eugen a expirat, d-l
secretar solicită să se facă propuneri pentru alegerea președintelui de ședință pentru o
perioadă de 3 luni.

D-l Porubski Ioan propune pe d-l Paladie Răzvan.
Deoarece nu mai există alte propuneri, se supune la vot această propunere, respectiv

alegerea în funcția de președinte de ședință pentru o perioadă de 3 luni a d-lui Paladie
Răzvan, voturile fiind pronunțate astfel: 8 voturi DA, 1 abținere: Paladie Răzvan; fiind
întrunită majoritatea necesară hotărârii- votul majorității consilierilor prezenți- 5 voturi.

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 extraordinare a
Consiliului local din data de 15.01.2014.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 17.12.2013.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 30.12.2013.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de
dezvoltare din excedentul bugetului local, aferente anului 2013.

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

şedinţă supune la vot „Proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei
extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 15.01.2014”, care este aprobat cu 9
voturi DA. D-l secretar face precizarea că votul necesar pentru adoptarea proiectului  de
hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 5 voturi ).
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Se trece la pct.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței
extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 17.12.2013.

Preşedintele de şedinţă întreabă consilierii dacă sunt obiecţiuni sau completări
referitor la procesul verbal.

Deoarece nu sunt obiecţiuni sau completări, se supune la vot „proiectul de hotărâre
privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din
data de 17.12.2013”, fiind aprobat cu 9 voturi DA- unanimitate de voturi, votul necesar
pentru adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 5 voturi ).

Se trece la pct.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței
ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 30.12.2013.

Preşedintele de şedinţă întreabă consilierii dacă sunt obiecţiuni sau completări
referitor la procesul verbal.

Deoarece nu sunt obiecţiuni sau completări, se supune la vot „proiectul de hotărâre
privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de
30.12.2013”, fiind aprobat cu 9 voturi DA- unanimitate de voturi, votul necesar pentru
adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 5 voturi ).

Se trece la pct.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a
deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local, aferente anului 2013.

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

Se trece la pct.5. Diverse .
D-l secretar face precizarea că bugetul pentru anul 2014 este necesar să fie supus

spre aprobare până la începutul lunii februarie, respectiv 02. februarie.
D-na Mazuch Marinela susține că este necesar să se pregătească propunerile de

buget de către compartimentul contabilitate cât de repede pentru a se putea trece la
dezbaterea propunerilor pe comisii.

D-l Lupșa Eugen este de părere că până în data de 20. ianuarie este necesar ca
bugetul să fie definitivat pentru a se putea trece la analiza bugetului.

D-l primar susține că până în data de 20. ianuarie bugetul va fi definitivat.
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
extraordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 15.01.2014.

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
_____________________________________________________________________

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.8
Din 30.01.2014

privind rectificarea suprafe nr. top.559, evidenţiată în CF nr.305504
Nădlac ( Nr. CF vechi 2201 Nădlac )

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
30.01.2014,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.773/2014
- referatul compartimentului urbanism din cadrul primăriei nr.766/2014
- 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.305554 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 rectificarea suprafe nr.top.559, eviden
nr.305504 Nădlac ( Nr. CF vechi 2201 Nădlac ), din 1278 mp- cât figurează în acte, în
1324 mp- cât rezultă din măsurători, conform planului de amplasament și delimitare a
imobilului anexat prezentei hotărâri.

Art.2. 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.3. Prezenta hotărâre se comunică:
 Primarului oraşului Nădlac,
 Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
 Compartimentului urbanism din cadrul primăriei
 Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Biroul de Carte Funciară Arad
 Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

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.9
din 30.01.2014

privind aprobarea indemnizaţiilor personalului voluntar din cadrul Serviciului Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă Nădlac pe anul 2014

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2014,
Având în vedere:

- Expunerea  de motive a  primarului  oraşului Nădlac nr.258/2014
- referatul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Nădlac nr.116/2014
- prevederile art.40 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările

și completările ulterioare;
- prevederile art.36, alin. 6 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 stabileşte cuantumul orar al indemnizaţiilor personalul serviciului voluntar, pentru
timpul efectiv de lucru la intervenţii și la celelalte acticități desfășurate în anul 2014, după cum
urmează:

1. Pentru conducător de autospecială ( șofer) și pentru specialist de prevenire: 12,50 lei/ oră;
2. Pentru şef serviciu și șef formaţie de intervenţie: 16,50 lei/oră;
3. Pentru şef grupă/echipă: 13,75 lei/oră;
4. Pentru servant/membru : 12,50 lei/oră.

Art.2. Pentru activităţile de intervenţii în caz de incendii sau alte situaţii de urgenţă cuantumul
orar al acestor indemnizaţii ale personalului voluntar se majorează cu un spor de 100% pentru fiecare
funcţie.

Art.3. Personalul angajat la serviciul voluntar beneficiază de plata indemnizației pentru timpul
efectiv de lucru la intervenții și celelalte activități ale serviciului voluntar, desfășurate în afara
programului de lucru sau a turei de lucru, după caz.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac;
- Serviciului Voluntar pentru situaţii de urgenţă Nădlac;
- Compartimentului contabilitate-casierie 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 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
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.10
Din 30.01.2014

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pe anul 2014

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
30.01.2014,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.790/24.01.2014
- Referatul nr.628/21.01.2014 a compartimentului de resurse umane din

cadrul primăriei
- Hotărârea Consiliului Local nr.124 din 29.08.2013 privind aprobarea

organigramei precum şi a statului de funcţii din cadrul UAT Nădlac
- Referatul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Nădlac

nr.233/13.01.2014,
- Referatul Serviciului Centrul de zi de Îngrijire a Copiilor din oraşul Nădlac

nr.4/10.01.2014, înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub
nr.246/14.01.2014,

- Prevederile Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi a
mediului de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi
completările ulterioare,

- prevederile art.36(2), lit.a, (3), lit.b din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

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

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

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

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

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 Se aprobă organigrama şi statul de funcţii al aparatului de specialitate
al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local
Nădlac, pentru anul 2014, conform anexelor nr.1-7 care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului resurse umane din cadrul Primăriei
- compartimentului audit public intern din cadrul Primăriei
- Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Nădlac
- Serviciul Centrul de Zi de Îngrijire a Copiilor din oraşul Nădlac
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- Clubul sportiv Victoria 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.11
Din 30.01.2014

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică  a imobilului (construcţie şi
teren), situat în oraşul Nădlac, din parcela nr. top. 4055/8/2/2/1, înscrisă în

CF nr. 303568 Nădlac ( Nr. CF vechi 9399 Nădlac), proprietatea privată a
oraşului Nădlac

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
30.01.2014,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.772/23.01.2014
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr.736/22.01.2014
- Prevederile art.36(2), lit.”c” şi (5), lit. „b” şi art. 123 din Legea nr.

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare

- Hotărârea Consiliului Local al oraşului Nădlac nr. 179 din 23.08.2011
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a construcţiei provizorii
edificată pe parcela nr. top. 4055/8/2/2/1, evidenţiată în CF nr. 303568
Nădlac (Nr. CF vechi 9399 Nădlac)

- Extras CF nr.303568 Nădlac (Nr. CF vechi 9399 Nădlac)
- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare,

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

protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală.
În temeiul art.45(3) din Legea administraţiei publice locale nr. 15/2001,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a imobilului (construcţie-
172 mp şi teren- 244 mp), situat în oraşul Nădlac, din parcela nr. top.
4055/8/2/2/1, înscrisă în CF nr. 303568 Nădlac ( Nr. CF vechi 9399 Nădlac),
proprietatea privată a oraşului Nădlac, pentru o perioadă de 5 ani, conform planului
de situatie anexat la prezenta hotarare. Contractul de închiriere poate fi prelungit
prin acordul de voinţă al părţilor, pentru o perioadă de cel mult jumătate din durata
sa iniţială, cu condiţia ca propunerea de prelungire a contractului să fie anunţată de
către partea contractantă interesată cu cel puţin 60 zile înaintea expirării duratei
contractului.

Art. 2. Preţul de pornire a licitaţiei în vederea închirierii imobilului
men este de 1 euro/mp/lună, cu plata în lei la cursul BNR din ziua
facturării/plăţii.

Art. 3. În vederea elaborării caietului de sarcini referitor la închirierea prin
licitaţie publică a imobilului (construcţie şi teren) menţionat la art. 1 şi numirea
comisiei pentru organizarea licitaţiei publice se desemnează primarul oraşului
Nădlac – dl. Vasile Ciceac.
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Art. 4. În vederea semnării contractului de închiriere a imobilului menţionat
în cuprinsul art. 1 se împuternicesc următoarele persoane:

- Vasile Ciceac - primarul oraşului Nădlac
- Alexandru Gros - secretarul oraşului Nădlac

Art. 5. Persoanele împuternicite conform art. 4 vor putea exercita mandatul
şi distinct, independent câte unul.

Art. 6. Prezenta hotărâre abrogă prevederile Hotărârii Consiliului Local al
oraşului Nădlac nr. 179 din 23.08.2011.

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică:
- Primarului oraşului Nădlac.
- Comisiei de organizare a licitaţiei
- Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ – Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
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.12
din 30.01.2014

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

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
30.01.2014,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.565/21.01.2014
- Referatul comisiei pentru aplicarea Legii nr.15/2003 nr.447/20.01.2014
- Referatul  compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr.448/16.01.2014
- Cererea d-nei Kis Alina-Gabriela şi a d-lui Kis Venczel, înregistrată la

primăria oraşului Nădlac sub nr.433/16.01.2014
- Hotărârea Consiliului local nr.176/23.08.2011 privind aprobarea

completării inventarului terenurilor din domeniul privat al oraşului Nădlac,
care se pot atribui în baza Legii nr.15/2003

- prevederile Legii nr.15/2003, republicată, privind sprijinul acordat
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.896/2003 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.15/2003, republicată, privind sprijinul
acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

- Extras CF nr.303476 Nădlac – nr. CF vechi 2201 (provenită din conversia
de pe hârtie a CF nr. 2201)

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

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

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

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

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă cererea d-nei Kis Alina-Gabriela, legitimată cu C.I. seria AR nr.
408362, eliberată la data de 30.09.2008 de SPCLEP Nădlac, CNP 2870326226822
şi a  d-lui Kis Venczel, identificat cu C. I. seria AR nr. 570452, eliberată de SPCLEP
Nădlac în data de 07.06.2012, CNP 1880608022051, domiciliaţi în Nădlac, str. G.
Enescu nr. 122, jud. Arad.
Art.2. Se aprobă darea în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei
proprietate personală a suprafeţei de 400 mp, din terenul situat în oraşul Nădlac,
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str. Crişan nr. 32, jud. Arad, respectiv cota de 400/828 din parcela nr. top.
13691/56, evidenţiată în C.F. nr. 303476 Nădlac – Nr. CF vechi 2201 (provenită
din conversia de pe hârtie a CF nr. 2201), proprietatea privată a oraşului Nădlac,
d-nei Kis Alina-Gabriela, legitimată cu C.I. seria AR nr. 408362, eliberată la data
de 30.09.2008 de SPCLEP Nădlac, CNP 2870326226822 şi a  d-lui Kis Venczel,
identificat cu C. I. seria AR nr. 570452, eliberată de SPCLEP  Nădlac în data de
07.06.2012, CNP 1880608022051, domiciliaţi în Nădlac, str. G. Enescu nr. 122,
jud. Arad.
Art.3. Se aprobă închirierea suprafeţei de 428 mp, respectiv a cotei de 428/828
din parcela nr. top. 13691/56, evidenţiată în C.F. nr. 303476 Nădlac – nr. CF vechi
2201 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 2201), teren situat în oraşul
Nădlac, str. Crişan nr. 32, jud. Arad, către d-na Kis Alina-Gabriela, legitimată cu
C.I. seria AR nr. 408362, eliberată la data de 30.09.2008 de SPCLEP Nădlac, CNP
2870326226822 şi către dl. Kis Venczel, identificat cu C. I. seria AR nr. 570452,
eliberată de SPCLEP  Nădlac în data de 07.06.2012, CNP 1880608022051,
domiciliaţi în Nădlac, str. G. Enescu nr. 122, jud. Arad, la preţul de 0,13 lei/mp/an,
conform contractului de închiriere, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.4. Beneficiarii terenului pentru construirea locuinţei proprietate personală sunt
obligaţi să înceapă construcţia locuinţei în termen de 1 an de la data atribuirii
terenului şi să o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art.5. În cazul nerespectării prevederilor art. 4, d-nei Kis Alina-Gabriela şi Kis
Venczel li se retrage dreptul de folosinţă gratuită asupra terenului atribuit, printr-o
nouă hotărâre a Consiliului Local Nădlac.
Art.6. Atribuirea în folosinţă gratuită a terenului pentru construirea unei locuinţe
proprietate personală se face de către primarul oraşului Nădlac, d-l Vasile Ciceac,
în termen de 15 zile de la data aprobării de către Consiliul local, pe bază de proces
verbal.
Art.7. În vederea semnării tuturor documentelor necesare pentru obţinerea
autorizaţiei de construire în condiţiile prevederilor Legii nr. 50/1991, cu modificările
şi completările ulterioare, se împuterniceşte primarul oraşului Nădlac.
Prezenta hotărâre se comunică:

 primarului oraşului Nădlac
 compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
 d-nei Kis Alina-Gabriela şi d-lui Kis Venczel, domiciliaţi în Nădlac, str. G.

Enescu nr. 122, jud. Arad
 Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Biroul de Carte Funciară

Arad
 Instituţiei Prefectului – judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ – Compartimentul Juridic si Controlul Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE
PALADIE RĂZVAN FLORIN SECRETAR

ALEXANDRU GROS



JURIDIC 29.01.2014 1

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.15
Din 30.01.2014

privind acordarea unui mandat reprezentantului Consiliului Local Nădlac în Adunarea
generală a S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
30.01.2014,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac Nădlac nr.912/2014
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr.907/2014
- adresa S.C. Compania de Apă Arad S.A. nr.1209/24.01.2014,

înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr.816/27.01.2014
- prevederile art.15(3), lit.a,g, (4), art.16(1) ale Actului constitutiv al S.C.

COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.
- avizul favorabil al Comisiei pentru activităţi economico-financiare,

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

protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală
În temeiul art.36(2), lit.a, (3), lit.c, art.45(2) din Legea nr.215/2001 privind

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

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se mandatează reprezentantul în Adunarea Generală a Acţionarilor a
operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.- d-l KOVACS ŞTEFAN,
consilier local în cadrul Consiliului Local al oraşului Nădlac, cetăţean român, născut la
data de 03.02.1968 în localitatea Nădlac, domiciliat în oraşul Nădlac, str. Dr. M. Luther,
nr.120, posesor al C.I. seria  AR, nr.417285, eliberat de Poli Nădlac la
data de 14.01.2009, să voteze:

- bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 iile financiare
pentru anul 2013 ale Companiei

- reevaluarea imobilizărilor corporale ( clădirilor ) ce apar
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- primarului oraşului Nădlac
- S.C. Compania de Apă Arad S.A.
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- locuitorilor oraşului Nădlac, prin afişare
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ– Compartiment Juridic și Controlul Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE LITATE
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.16
din 30.01.2014

privind aprobarea documenta vizare a lucrărilor de interven
investi ˝Reabilitarea re în cadrul

Programului na

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
30.01.2014,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.1011/2014
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei

nr.1010/2014
- prevederile art.44(1) din Legea nr.273/2006 privind finan

modificările și completările ulterioare
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea con -

cadru al documenta -economice aferente investi
precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investi ucrări de interven

- prevederile Ordonan
Programului na
eligibile care pot fi finan

- prevederile Normelor metodologice din 9 mai 2013 pentru punerea în aplicare a
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locală

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

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

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

- avizul favorabil al comisiei pentru activită
sănătate
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 documenta n
principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei ˝Reabilitarea re
orașul Nădlac, faza D.A.L.I.˝ în cadrul Programului na
2014:

total investiţie (incl. TVA) : 8.928.345 lei / 1.964.562 €
din care  C+M :  8.377.422 lei / 1.843.339 €
din care supusă procedurii de achiziţie: 8.377.422 lei / 1.843.339 €,

conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.2. Se aprobă devizul general al investiţiei ˝Reabilitarea re
orașul Nădlac, faza D.A.L.I.˝, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă tabelul cuprinzând străzile propuse pentru modernizare în cadrul
Programului de dezvoltare locală pe anul 2014 pe o lungime de 9.644 m, conform anexei
nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Finan ti se asigură din bugetul local al Orașului
Nădlac, precum și alte surse legal constituite.

Art.5. Prezenta hotărâre modifică şi completează în mod corespunzător toate
hotărârile contrare adoptate prezentei anterior.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică:
 primarului oraşului Nădlac,
 compartimentului informatizare din cadrul primăriei
 compartimentului urbanism din cadrul primăriei
 compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
 compartimentului achiziţii publice din cadrul primăriei
 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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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.17
din 30.01.2014

privind aprobarea sumei pentru cofinan investi ˝Reabilitarea re
străzi din orașul Nădlac, faza D.A.L.I.˝ în cadrul Programului na

locală pe anul 2014

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
30.01.2014,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.1013/2014
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei

nr.1012/2014
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.14/30.01.2014 privind privind aprobarea

bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului local al orașului Nădlac pe anul
2014

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.16/30.01.2014 privind aprobarea
investi
cadrul Programului na

- prevederile art.44(1) din Legea nr.273/2006 privind finan
modificările și completările ulterioare

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea con -
cadru al documenta -economice aferente investi
precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investi

- prevederile Ordonan
Programului na ltuieli
eligibile care pot fi finan

- prevederile Normelor metodologice din 9 mai 2013 pentru punerea în aplicare a
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locală

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

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

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

- avizul favorabil al comisiei pentru activită
sănătate
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 suma pentru cofinan investiţiei ˝Reabilitarea re
străzi din orașul Nădlac, faza D.A.L.I.˝ în cadrul Programului na
locală pe anul 2014, în cuantum de 281.967 mii lei, reprezentând un procent de 3,158%
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din total general investi prin Hotărârea nr.14/30.01.2014 privind
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului local al orașului Nădlac pe anul
2014- Capitol 84.02.71 Transporturi- Cheltuieli de capital, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează primarul orașului Nădlac- d-l Vasile Ciceac, pentru a
reprezenta unitatea administrativ-teritorială Nădlac în fa și
institu e referitor la avizarea ˝Reabilitarea
re .

Art.3. Prezenta hotărâre modifică şi completează în mod corespunzător toate
hotărârile contrare adoptate prezentei anterior.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
 primarului oraşului Nădlac,
 compartimentului informatizare din cadrul primăriei
 compartimentului urbanism din cadrul primăriei
 compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
 compartimentului achiziţii publice din cadrul primăriei
 Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ- Compartimentul Juridic și Controlul legalităţii actelor

PREŞEDINTE DE RU LEGALITATE
PALADIE RĂZVAN FLORIN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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