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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.77
Din 01.07.2014

privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local
Nădlac din data de 01.07.2014

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
01.07.2014,

Având în vedere:
- prevederile art.43 din Legea nr.251/2001 privind administraţia

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local
Nădlac din data de 01.07.2014, din anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ– Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE
HARAZIN ANDREI SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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Anexa la
Hotărârea Consiliului local nr.77/01.07.2014

ORDINEA DE ZI

A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC DIN DATA DE
01.07.2014

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a
Consiliului local din data de 01.07.2014.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 24.06.2014.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului
local ca sursă de finan

4.Diverse.

PREŞEDINTE DE
HARAZIN ANDREI SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

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

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

HOTĂRÂREA Nr.78
Din 01.07.2014

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac
din data de 24.06.2014

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din
data de 01.07.2014,

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 24.06.2014, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și

Contencios Administrativ– Compartimentul Juridic și Controlul
Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE
LEGALITATE

HARAZIN ANDREI SECRETAR
ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA Anexa la HCL nr.78 din 01.07.2014
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

PROCESUL VERBAL
al desfăşurării şedinţei ordinare din data de 24.06.2014 a Consiliului local Nădlac

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 24.06.2014 a fost
convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.382/17.06.2014, prin convocator
şi înmânarea invitaţiilor.

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

La ședință mai participă: d-l primar Vasile Ciceac, d-l secretar Gros Alexandru, d-na
Ianecsko Alina- consilier juridic din cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului local al
orașului Nădlac, d-l Gondec Pavel- șef serviciu buget, d-l Negruț Ovidiu- arhitect- șef, d-l
Iamriska Cristian- reprezentant NT-TV.

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

Preşedintele de şedinţă, d-l Harazin Andrei, 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  24.06.2014.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 12.06.2014.

3.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții.
4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al

Consiliului Local al orașului Nădlac pentru anul 2014.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local aferente trimestrului

I al anului 2014
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a parcelei nr.

cad.302170, evidențiată în CF nr.302170 Nădlac.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de cooperare care se va încheia

între Orașul Nădlac și Clubul Sportiv Victoria Nădlac.
8.Diverse.
D-l primar propune introducerea următoarelor puncte:

- 8- Proiect de hotărâre privind participarea Orașului Nădlac, în colaborare cu Liga Județeană
a Pensionarilor Arad- Clubul pensionarilor Nădlac, în vederea acoperirii cheltuielilor de
înreținere și funcționare a spațiului situat în orașul Nădlac, str. George Coșbuc, nr.62.
- 9- Proiect de hotărâre privind participarea Orașului Nădlac, în colaborare cu Asociația
Diakonia Evanghelică Nădlac și Liceul Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac, în vederea
acoperirii cheltuielilor cu salariile personalului nedidactic

Deoarece nu sunt alte propuneri sau modificări referitor la ordinea de zi, preşedintele
de şedinţă supune la vot „Proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei
ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 24.06.2014”, cu propunerea de modificare,
care este aprobat cu 13 voturi DA, votul necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre
este majoritatea consilierilor prezenţi ( 7 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 12.06.2014.

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 12.06.2014”, fiind aprobat cu 13 voturi DA, votul necesar pentru adoptarea
proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 7 voturi ).

Se trece la pct.3. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții.
Nefiind discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz

favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 11 voturi DA, 2 abținere -
Tocila Bogdan, Ksenics Pavel, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul
majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ).

Se trece la pct.4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli al Consiliului Local al orașului Nădlac pentru anul 2014.

Nefiind discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 11 voturi DA, 2 abținere -
Tocila Bogdan, Ksenics Pavel, 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 execuției bugetului local
aferente trimestrului I al anului 2014.

Nefiind discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 11 voturi DA, 2 abținere -
Tocila Bogdan, Ksenics Pavel, 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 vânzării prin licitație publică
a parcelei nr. cad.302170, evidențiată în CF nr.302170 Nădlac.

D-l Paladie Răzvan întreabă dacă este vorba despre grădină și modul cum s-a stabilit
prețul de vânzare.

D-l secretar susține că este vorba despre un teren intravilan, prețul fiind stabilit prin
raport de evaluare, fiind vorba de licitație publică.

Nefiind alte discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat
aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 11 voturi DA, 2
abținere - Tocila Bogdan, Ksenics Pavel, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind
votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).

Se trece la pct.7. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de cooperare care
se va încheia între Orașul Nădlac și Clubul Sportiv Victoria Nădlac.

Nefiind discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 13 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 participarea Orașului Nădlac, în
colaborare cu Liga Județeană a Pensionarilor Arad- Clubul pensionarilor Nădlac, în vederea
acoperirii cheltuielilor de întreținere și funcționare a spațiului situat în orașul Nădlac, str.
George Coșbuc, nr.62.

D-l Gondec Pavel susține că cooperarea presupune asigurarea din bugetul local a
cheltuielilor de funcționare pentru sediul clubului, respectiv str. G. Coșbuc, nr.62, utilități la
apă, energie electrică, încălzire, telefon.

D-l primar face precizarea că sumele sunt aprobate în buget, însă în urma controlului
Curții de Conturi, s-a solicitat și această formalitate.
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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 13 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 participarea Orașului Nădlac, în
colaborare cu Asociația Diakonia Evanghelică Nădlac și Liceul Teoretic Jozef Gregor Tajovsky
Nădlac, în vederea acoperirii cheltuielilor cu salariile personalului nedidactic.

Nefiind discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 13 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.10. Diverse.
D-l Lupșa Eugen întreabă care este situația procesului referitor la vânzarea cu drept

de preemțiune a terenurilor.
D-l secretar susține că procesul a fost finalizat, s-a câștigat, atât la prima instanță, cât

și la recurs, se așteaptă primirea oficială a deciziei, din iulie se poate relua procedura de
vânzare pe regulament cu drept de preemțiune, la prețul inițial de 1 leu/mp.

D-l Paliș Gligor susține că în programul de lucrări pentru acest an s-a aprobat
asfaltarea trotuarelor în zona Viile Vechi, de asemenea s-a aprobat împietruirea străzilor din
zona respectivă, când vor începe lucrările.

D-l primar susține că asfaltarea trotuarelor va începe în cel mai scurt timp.
D-l Negruț Ovidiu susține că există depusă o solicitare din partea unor locuitori

referitor la necesitatea elaborării PUZ referitor la zona de nord a orașului, zona fiind
introdusă în intravilan, nu există posibilitatea construirii deoarece  zona nu este reglementată
în detaliu, fiind necesar elaborarea PUZ, pentru documentație fiind necesar alocarea unor
fonduri, reglementarea ar adduce și anumite beneficii pentru localitate, terenurile în cauză
putând să fie concesionate, închiriate sau vândute celor interesați, cel mai bin ear fi
rezolvarea unitară a zonei.

D-l secretar face precizarea că ar fi necesar să se acorde un aviz de principiu referitor
la propunerea de elaborare a PUZ, deoarece este vorba de fondurile necesare pentru
întocmirea documentației, presupunând și rectificare de buget.

D-l Paladie Răzvan susține că din referat rezultă că pentru anul 2014 ar fi necesar
alocarea sumei de 56.000 lei, suma totală fiind în cuantum de 86.000 lei, implementarea
fiind pe o durată de aproximativ 8-12 luni.

D-l Negruț Ovidiu susține că documentația presupune existența unor avize, acorduri,
tot ce presupune o documentație de PUZ, care presupune anumite costuri.

D-l Balint Ioan susține că în zonă este o problemă și în ce privește intrarea de pe str.
J. G. Tajovsky, se circulă doar pe o parte, deoarece este pusă barieră și nu există cale de
acces, d-l Cezar a pus acea barieră, susținând că are acordul verbal al d-lui primar pentru
acest aspect.

D-l primar susține că nu există nici un fel de acord, este vorba despre un drum care
este public, toți cei din zonă având drept de servitute de trecere, acordul primăriei în toate
situațiile este necesar să fie scris, în nici un caz nu se poate lua în considerare vreun acord
verbal pe care afirmă cineva că l-ar avea.

Nefiind alte discuții, președintele de ședință supune la vot acordarea unui aviz de
principiu referitor la propunerea de elaborare a PUZ pentru zona respectivă, toți consilierii
fiind de acord cu această propunere, votul necesar acordării avizului fiind votul a 2/3 din
numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).

Se trece la analizarea cererii depuse de către d-l Stanca Dumitru care solicită sprijin în
ce privește împietruirea De 146- De 135.
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D-l Balint Ioan este de părere că nu ar trebui făcute diferențe în ce privește și pe
ceilalți titulari ai sălașelor, cum este Țabără Tiberiu, Luca Ioan, care la fel achită la buget
impozite și taxe și nu s-a procedat la împietruirea drumului care duce la sălaș, drumurile în
cauză fiind la fel de circulate.

D-l secretar susține că se solicită nu împietruire, ci eventual dacă există posibilitatea
de astupare a gropilor existente cu materiale rezultate din demolări, betoane.

D-l Balint Ioan susține că acea porțiune nu este foarte rea, drumul este aproape
practicabil, problema este faptul că se circulă pe acesta după ploaie, în acest an s-a
intervenit de două ori cu grederul.

D-l Bodnărescu Vasile este de părere că pentru cei care fac investiții în localitate,
este necesar să li se creeze toate condițiile necesare desfășurării activității, acele persoane
achită anumite impozite și taxe la bugetul local.

D-l primar precizează faptul că solicitantul urmează să acceseze fonduri europene,
solicită doar sprijin, din bugetul propriu va duce 7 mașini de piatră, solicitând doar un ajutor,
și nu împietruirea acelui drum, care este unul public și circulă și alții pe el.

D-l Balint Ioan susține că nu este împotriva acestei propuneri, însă este de părere să
nu se creeze diferențe în situații similare, care sunt la fel de importante.

D-l Kovacs Ștefan este de părere că această porțiune de drum va deveni una destul
de importantă, mai ales că după ce drumul Paloți va fi asfaltat, se va crea o legătură cu zona
Viile Vechi.

D-l Paladie Răzvan susține că se pot duce remorci cu moloz și să se pună în gropi.
D-l Balint Ioan reclamă faptul că camioanele care lucrează la autostradă au stricat

podul de la curba din zona Viile vechi, de asemenea din nou sunt probleme cu cel care vinde
lemnele, societatea Mambo a început să ude zilnic betonul, cine aduce anumite stricăciuni, să
și repare.

D-l Paliș Gligor susține că acele camioane trebuie să aibă aprobat și un anumit traseu.
D-l primar susține că a existat un traseu, însă acesta nu se respectă, se va solicita

sprijinul poliției, deoarece este vorba și de nivelul de încărcătură.
D-l Lupșa Eugen susține că în Ungaria lângă Mako se lucrează la autostradă, însă

camioanele încărcate circulă pe drum de țară, care este întreținut de către societatea care se
ocupă de lucrare.

D-l primar susține că la Agroindustriala s-a închiriat pentru depozitare nisip și de acolo
acesta este transportat la lucrările de la autostradă.

D-l Balint Ioan susține că nu este normal ca societatea să aibă doar venituri și să
distrugă drumurile, iar noi să le reparăm, fiind de părere că acele camioane au o anumită
greutate și fără încărcătură. Este de părere că societatea care execută lucrarea la autostradă
lucrează bine, curat, repară drumurile de exploatare pe care circulă; aduce aminte de adresa
depusă de către Anif care este depusă la primărie de aproximativ 2 săptămâni, problema
sesizată să fie urgentată, deoarece Anif așteaptă un răspuns, deoarece altfel ne vom trezi că
din luna septembrie va fi necesar să se facă anumite ocolituri de zeci de km.

D-l primar este de părere că Anif doar aruncă vina în curtea altora, și la intrarea în
localitate de 7 ani a susținut oprirea investiției din zonă, însă lucrările de subtraversare nu
s-au început nici până în prezent.

D-l Harazin Andrei susține necesitatea convocării unei ședințe referitor la programul cu
ocazia zilelor orașului, înrunirea comisiei de cultură a consiliului.

D-l primar susține că există deja schițat un program, o problemă este lipsa unui solist
slovac.

D-l Paladie Răzvan susține că la ședința consiliului din data de 26.03.2014, d-l Kresan
Andrei a susținut că la următoarea ședință va prezenta o propunere de program, cu mai
multe variante de artiști, formații, dar nici până în prezent nu s-a depus nici o listă, nu s-a
ținut de cuvânt.
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D-l Harazin Andrei este de părere că la acea ședință ar trebui să participe și d-l
Kresan.

D-l primar susține că este vorba de a X-a ediție a Zilelor orașului, executivul nu ar
trebui să-și facă probleme în fiecare an referitor la organizarea și dezbaterea programului,
eventual doar să se ocupe de oaspeții care vin din străinătate, programul cultural ar trebui
făcut de Casa de cultură.

D-l Paladie Răzvan este de părere că ar trebui să se ia măsuri împotriva celor care nu-
și fac treaba, de 10 ani se întâmplă același lucru.

D-l Tocila Bogdan întreabă unde vor avea loc festivitățile cu ocazia Zilelor orașului.
D-l primar susține că împreună cu consiliul se va stabili clar, festivitățile vor avea loc în

centrul orașului, zona piață, str. N. Bălcescu între Independenței și str. Victoriei.
D-l viceprimar susține necesitatea efectuării de analize la apă, propunerea este de

efectuare de analize la cele 4 zone principale de la fântâni de la care apa se și consumă,
precum și o analiză de la rețea publică.

D-l primar este de părere că indiferent de costul acestor analize, acestea sunt
incomparabile față de sănătatea populației, se propune efectuarea de analize și la apa de la
rețeaua publică pentru a exista termen de comparație.

Președintele de ședință supune la vot emiterea unui aviz de principiu referitor la
efectuare de analize la apa potabilă, conform propunerii d-lui viceprimar, propunere care este
aprobată în unanimitate de voturi.

D-l Paladie Răzvan susține având în vedere prezența d-lui arhitect Negruț Ovidiu la
ședință, să-și exprime punctul de vedere referitor la propunerile care există referitor la
reabilitarea grădiniței .

D-l Negruț Ovidiu susține ca o propunere personală, este necesar să se respecte
regulamentul PUG, imobilul fiind în zona centrală, nefiind monument istoric, culorile folosite
ar fi cele pastelate, fără vreo trimitere politică, crem, bej, încadramente albe, sau alte tonuri
asemânătoare dar să existe contrast, tâmplărie din lemn, tencuieli pe bază de ciment și var,
astfel încât zidăria să respire, soclu neplacat cu ceramică, piatră, gresie, învelitori care să
respecte volumetria, țiglă, dacă este cazul și tablă unde acest lucru este posibil.

D-l primar susține, având în vedere că dânsul este specialist, ar putea să facă o
simulare pa calculator referitor la propunerile de nuanțe referitor la acest imobil care să fie
prezentate consiliului.

D-na Mazuch Marinela constată că din propunerile d-lui arhitect până în prezent nu s-a
respectat nimic, lemn, ornamente, culoare nu este necesar să fie simulată, există poze vechi
cu acest imobil, este vorba de tradițiile secolului XIX-XX, este necesar ca acest imobil să fie
păstrat astfel cum a fost, nu să fie puse ornamente de la Dedeman, ampora nici nu intră în
discuție.

D-l Negruț Ovidiu precizează în ce privește placarea pereților cu amporă, există
reglementări legale care prevăd necesitatea existenței certificatului energetic, însă din punct
de vedere arhitectural aceasta nu ar trebui pusă pe imobil, este vorba de sume care sunt
aruncate pe fereastă, nefiind benefic nici pentru sănătate, nu este indicat placarea pereților
cu polistiren, comercianții spun însă altceva, sigur rămâne la latitudinea fiecăruia.

Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, nefiind alte
discuții, d-l Harazin Andrei- preşedinte de şedinţă declară închise lucrările şedinţei ordinare a
Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 24.06.2014.

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

Președinte de ședință Secretar
Harazin Andrei 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

H O T Ă R Â R E A Nr.79
Din 01.07.2014

privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local ca sursă de finan
a cheltuielilor sec

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit  în şedinţa extraordinară din data
de 01.07.2014,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.6818/2014
- referatul compartimentului contabilitate-casierie nr.6783/2014
- 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

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.71/24.06.2014 privind rectificarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul
2014

- Prevederile art.58 din Legea 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 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 utilizarea excedentului anual al bugetului local în sumă de
610.000 lei ca sursă de finan , astfel:

 Modernizare şi extindere corpuri de clădire, amenajare incintă şi dotarea cu
echipamente TIC a Grupului Școlar J.G.Tajovsky Nădlac- suma de 460.000 lei
- 56 Proiecte cu finantare FEN

 Campus şcolar – J.G.Tajovsky- suma de 100.000 lei
 Amenajare intersecţii semaforizate- suma de 28.000 lei
 Supraveghere video oraş Nădlac- suma de 12.000 lei
 Busturi din bronz (Ludovit Boor, Uroş Pătean)- suma de 10.000 lei
Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului

Local al orașului Nădlac pentru anul 2014, conform anexei nr.1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.3. Se aprobă actualizarea listei de investiţii pentru anul 2014, conform
anexelor nr.2-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă modificatea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate din integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2014 (Casa de cultură),
conform anexei nr.5 care face parte parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului
Nădlac și se comunică către:

- Serviciul buget din cadrul primăriei,
- Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ, Compartiment Controlul Legalită

PREŞEDINTE DE
HARAZIN ANDREI SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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