
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.80
din 29.07.2014

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
29.07.2014,

Având în vedere:
- Propunerile nominale pentru alegerea preşedintelui de şedinţă şi

rezultatul votului deschis al majorităţii consilierilor în funcţie
- prevederile art.9 din Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002,

pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a
consiliilor locale

- prevederile art.35, alin.1 şi art.41 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare

În temeiul art.45, alin.1 din Legea nr.215/2001- republicată, Legea
administra art.9 alin. (3) din Regulamentul-cadru de organizare şi
funcţionare a consiliilor locale aprobat prin O.G. nr. 35/2002adoptă prezenta

HOTĂRĂRE:

Art.1. Se alege preşedinte de şedinţă și se desemnează cu conducerea
lucrărilor dlac, d-l PALIȘ GLIGOR din partea
Mișcării Creștin Liberale.

Art.2. Pre
Art.3. Prezenta hotărâre are caracter constator neputând fi contestată în

justi
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- primarul orașului Nădlac
- Institu – Jude

Administrativ, Compartimentul Juridic și Controlul Legalită

PREŞEDINTE DE CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR
PALIȘ GLIGOR 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.81
Din 29.07.2014

privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac
din data de 29.07.2014

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
29.07.2014,

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 ordinare a Consiliului local Nădlac din
data de 29.07.2014, 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
PALIȘ GLIGOR SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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Anexa la
Hotărârea Consiliului local nr.81/29.07.2014

ORDINEA DE ZI

A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC DIN DATA DE 29.07.2014

1.a. Alegerea pre
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului

local din data de 29.07.2014.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al extraordinare

a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 01.07.2014.
3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al

Consiliului Local al orașului Nădlac pentru anul 2014.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficien

la normele de apărare împotriva incendiilor constatate la nivelul orașului Nădlac.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea comasării loturilor imobilelor situate în

oraşul Nădlac, parcelele eviden
nr.305474 Nădlac.

6.Proiect de hotărâre privind respingerea sesizării Institu - jude
Arad privind nelegalitatea Hotărârii nr.73/24.06.2014 adoptată de către Consiliul Local al
orașului Nădlac.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului orașului Nădlac.
8.Proiect de hotărâre privind înfiin sprijinirea sec

cadrul Clubului sportiv Victoria Nădlac.
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a parcelei nr.

cad. 304821, evidenţiată  în CF nr. 304821 Nădlac
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licita

cad. 304823, eviden
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafa

parcela cu nr. top. 3532/1, eviden c, d-nei Pișek Francisca și
d-lui Pișek Ioan.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafa
parcela cu nr. cad.302163, eviden
Nădlac, str. 1 Decembrie, nr.155, jud. Arad, d-nei Szuchanszki Vera-Sofia.

13.Proiect de hotărâre privind stabilirea componen
evaluare a solicitărilor de finan
Ora

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român în
proprietatea privată a Orașului Nădlac a unor terenuri.

15.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea execu aferente
trimestrului II al anului 2014.

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafa
parcela cu nr. cad.302203, eviden
Nădlac, jud. Arad,     d-nei Covaci Ana și d-lui Covaci Constantin.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuin
tineri, destinate închirierii, în ora
Locuin

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafa
mp, parcela cu nr. cad.305024, eviden 024 Nădlac, teren situat în
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orașul Nădlac, str. J. G. Tajovsky, nr.33, jud. Arad, d-nei Borosovic Iarmila și d-lui
Borosovic Ioan.

19.Proiect de hotărâre privind avizarea cererii S.C. ABI AUTOMOTION S.R.L.,
înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.7430/22.07.2014.

20.Diverse.

PREŞEDINTE DE
PALIȘ GLIGOR 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.82
Din 29.07.2014

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local
Nădlac din data de 01.07.2014

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 29.07.2014,

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 extraordinare a Consiliului
local Nădlac din data de 01.07.2014, conform anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.

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

Contencios Administrativ– Compartimentul Juridic și Controlul
Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE
LEGALITATE

PALIȘ GLIGOR SECRETAR
ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA Anexa la HCL nr.82/29.07.2014
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

PROCESUL VERBAL
al desfăşurării şedinţei extraordinare din data de 01.07.2014 a Consiliului local Nădlac

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 01.07.2014 a
fost convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.386/26.06.2014, prin
convocator şi înmânarea invitaţiilor.

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

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 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 extraordinare a
Consiliului local din data de  01.07.2014.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței 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 finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

4.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 01.07.2014”, cu propunerea de
modificare, care este aprobat cu 8 voturi DA, 1 abținere: Porubski Ioan, votul necesar pentru
adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 5 voturi ).

Se trece la pct.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței
ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 24.06.2014.

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 ordinare a Consiliului local Nădlac din data de
24.06.2014”, fiind aprobat cu 8 voturi DA, 1 abținere: Porubski Ioan, votul necesar pentru
adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 5 voturi ).

Se trece la pct.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anual al
bugetului local ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

Nefiind discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 8 voturi DA, 1 abținere –
Porubski Ioan, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității
consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ).
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Se trece la pct.4. Diverse.
D-l primar susține că s-a reușit efectuarea analizei la apa de la fântâna publică din fața

hotelului, este vorba despre o fântână forată, analizele s-au efectuat de către S.C.
COMPANIA DE APĂ ARAD S.A., costul acesteia fiind de 300 lei, analizele au ieșit favorabile,
apa fiind bună de băut, arsenicul este la valoarea de 7, singura valoare majorată fiind la fier.

D-l Bodnărescu Vasile susține că și dumnealui și-a făcut analiza la apă la fântâna din
curte, analizele au ieșit bune.

D-l primar susține că se va continua cu analize la celelalte fântâni din toate zonele din
oraș, prima dată se fac la Compania de Apă, pe urmă se vor face și în altă parte, pentru a se
face comparație.

D-l Tocila Bogdan este de părere că rezultatul analizelor este bine să fie postat și pe
site pentru ca locuitorii să cunoască faptul că apa este bună de băut.

D-l Bodnărescu Vasile susține că de exemplu pentru Junii Nădlacului s-a alocat o
anumită sumă pentru achiziționare costume, acestea s-au comandat, iar acum nu există
posibilitatea efectuării plății, deoarece s-a constatat că, acea comisie care era necesar să fie
constituită, încă nu există, astfel că nu are cine analiza proiectele.

D-l viceprimar susține că în ce privește ansamblul Salașan, este aceeași situație, la fel
se dorește construirea unei încăperi lângă muzeu, unde să fie depozitate principalele obiecte
de valoare perisabile, situație în care se așteaptă analiza dosarului de către comisie.

D-l Lupșa Eugen susține că acest proiect se poate introduce pe ordinea de zi al
ședinței viitoare a consiliului.

D-l Tocila Bogdan întreabă care este situația semafoarelor.
D-l primar susține că se așteaptă avizul de la CNADNR.
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
extraordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 01.07.2014.

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.83
Din 29.07.2014

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al
orașului Nădlac pentru anul 2014

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit  în şedinţa ordinară din data
de 29.07.2014,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.7559/2014
- referatul compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei

nr.7558/2014
- referatul Serviciului Centrului de Zi de îngrijire a copiilor Nădlac

nr.7410/2014, 7333/2014
- referatul Casei de cultură Nădlac nr.7569/2014
- referatul SVSU Nădlac nr.5907, 6068, 6424, 7097, 7261/2014
- referatul consilierului local Paladie Răzvan Florin și a d-lui viceprimar

Somrak Dusan, nr.6117/2014
- referatul arhivarei din cadrul primăriei nr.7110/2014
- adresa Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac

nr.1151/18.07.2014, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub
nr.7374/17.07.2014

- Adresa Parohiei Ortodoxe române nr.25/2014, înregistrată la primăria
orașului Nădlac sub nr.6899/2014

- 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
- 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 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.

Art.2. Se aprobă modificarea listei de investiţii pentru anul 2014, conform
anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.3. Prezenta hotărâre modifică și completează în mod corespunzător
anexele contrare prezentei adoptate anterior.

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

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

PREŞEDINTE DE
LEGALITATE

PALIȘ GLIGOR SECRETAR
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.84
din 29.07.2014

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 29.07.2014,
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului orașului Nădlac nr.7408/2014
- Raportul de analiză a activităţii de prevenire împotriva incendiilor și a neregulilor la normele de
apărare împotriva incendiilor constatate la controalele desfășurate de serviciul voluntar în semestrul
I 2014 în sectorul de competen , nr.7127/08.07.2014
- raportul de evaluare a capacită ac pe
semestrul I al anului 2014, nr.7128/08.07.2014
- prevederile art.13, lit.i), art.14, art.15 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.18 din Regulament de planificare, organizare, desfăşurare a activităţii de prevenire
a situaţiilor de urgenţă prestate de servicii voluntare aprobat prin Ordinul 160/2007;
- prevederile art. 36 alin. 2 lit.d) şi  alin. 6 pct.8 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, juridică şi de
disciplină,
- Avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie , mediu şi turism,
administraţie publică locală,
- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social - culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie,
muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport

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

HOTĂRĂŞTE:

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

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

Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios.

PREŞEDINTE DE ȘEDIN
PALIȘ GLIGOR 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 : ofiice@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

HOTĂRÂREA Nr.85
Din 29.07.2014

privind aprobarea comasării loturilor imobilelor situate în oraşul Nădlac,
parcelele eviden în CF nr.304840 Nădlac, CF nr.305504 Nădlac și CF nr.305474

Nădlac

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
29.07.2014,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.7416/2014
- referatul arhitectului-șef din cadrul primăriei nr.7326/2014
- referatul de admitere (alipire imobil ) al Oficiului de Cadastru și Publicitate

Imobiliară Arad nr.52218/02.07.2014, înregistrat la primăria orașului Nădlac
sub nr.7326/16.07.2014

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

- extras CF nr.304840 Nădlac
- extras CF nr.305504 Nădlac
- extras CF nr.305474 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(3) 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 comasarea loturilor imobilului situat în oraşul Nădlac, respectiv
a:

- parcelei cu nr.cad.304840, top.558/2, evidenţiată în CF nr. 304840 Nădlac
( Nr. CF vechi 9037 Nădlac, în suprafaţă de 250 mp, str. 1 Decembrie, nr.30

- cu parcela nr.cad.305504, top.559, evidenţiată în CF nr.305504 Nădlac ( Nr.
CF vechi 2201 Nădlac ), în suprafaţă de 1324 mp, str. 1 Decembrie, nr.32

- cu parcela nr.cad.305474, top.558/1, evidenţiată în CF nr. 305474 Nădlac
( Nr. CF vechi 2201 Nădlac, în suprafaţă de 858 mp,

rezultând parcela cu nr. cad.305895, cu suprafaţa de 2432 mp, categoria de folosinţă
cur -construc -32, conform anexelor
nr.1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se emite acordul de principiu în vederea dezmembrării parcelei cu nr.
cad.305895, în suprafaţă de 2432 mp, categoria de folosinţă cur -construc
intravilan cu 2 case, str. 1 Decembrie, nr.30-32, în 2 parcele, conform anexei nr.3 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

- parcela în suprafaţă de 1771 mp, intravilan cu casă, oraș Nădlac, str.1
Decembrie, nr.32

- parcela în suprafa an cu casă, oraș Nădlac, str.1
Decembrie, nr.30

Art.3. Terenul menţionat în cuprinsul art.1 nu a făcut obiectul legilor proprietăţii.
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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 duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac
și se comunică către:

 Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară Arad
 Instituţiei Prefectului - judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE E
PALIȘ GLIGOR SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA
Jude

____________________________________________________________________
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

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

HOTĂRÂREA Nr.86
din 29.07.2014

privind respingerea sesizării Institu -jude a
Hotărârii nr.73/24.06.2014 adoptată de către Consiliul Local al orașului Nădlac

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
29.07.2014,

Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.7373/17.07.2014
- Referatul secretarului orașului Nădlac nr.7375/17.07.2014
- Sesizarea privind nelegalitatea Hotărârii nr.73/24.06.2014 adoptată de

către Consiliul Local al ora -
jude ncios Administrativ
nr.4.444/10.07.2014, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub
nr.7.318/15.07.2014

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.73/24.06.2014 privind aprobarea
vânzării prin licita publică a parcelei nr.cad 302170, eviden
în CF 302170 Nădlac

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

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

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

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

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Respingerea sesizării, nr.4.444/10.07.2014, emisă de Institu
Prefectului-jude , privind nelegalitatea Hotărârii nr.73/24.06.2014 adoptată
de către Consiliul Local al orașului Nădlac.

Art.2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac
și se comunică către:

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

PREŞEDINTE DE
PALIȘ GLIGOR SECRETAR

ALEXANDRU GROS



18.05.2015 2



1

ROMÂNIA
Jude

________________________________________________________________
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

str.1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300
e-mail : office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

HOTĂRÂREA  NR.87
din 29.07.2014

privind aprobarea Statutului orașului Nădlac

Consiliul  local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
29.07.2014,

Având  în  vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.7349/17.07.2014
- referatul compartimentului Administrarea patrimoniului local din cadrul aparatului

de specialitate al primarului orașului Nădlac,  nr.7350/17.07.2014
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.74/29.11.2002 privind adoptarea Statutului

orașului Nădlac
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.162/26.10.2004 privind modificarea anexei

nr.4 din Hotărârea Consiliului local nr.74/29.11.2002 privind adoptarea Statutului orașului
Nădlac

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

- Hotărârea Consiliului local nr.169/30.12.2013 privind aprobarea PUG și RLU a
Orașului Nădlac

- prevederile Ordonan nr. 53 din 16 august 2002 privind Statutul-
cadru al unităţii administrativ-teritoriale

- 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 prin art.36 alin. (3) lit. „a”, art.45(1) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă STATUTUL ORAȘULUI NĂDLAC, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.09.2014, dată la care se
abrogă Hotărârea Consiliului Local nr.74/29.11.2002.

Art.3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac
prin aparatul de specialitate al primarului –compartiment Administrarea Patrimoniului Local,
care va asigura publicitatea acestuia către mass-media și se comunică către:

- Instituţia Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios
Administrativ– Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE ITATE
PALIȘ GLIGOR 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

H O T Ă R Â R E A nr.88
din 29.07.2014

privind înfiin sprijinirea sec
Victoria Nădlac

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
29.07.2014,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.7428/2014
- referatul compartimentului resurse umane din cadrul primăriei nr.7433/2014
- adresa d-lui profesor Meseșan Liviu Sorin nr.3666/03.04.2014
- adresa Consiliului de Administra
nr.3666/10.04.2014
- avizul de principiu acordat în cadrul
acordat în cadrul
- Hotărârea Consiliului Local nr.111/23.07.2004 privind aprobarea înfiin
Polisportiv de drept public sub autoritatea Consiliului local Nădlac
- Hotărârea Consiliului Local nr.112/23.07.2004 privind aprobarea Regulamentului de
organizare rept public ,, Victoria ’’ Nădlac
- Hotărârea Consiliului Local nr.114/23.07.2004 privind darea în folosin
unor bunuri către Clubul Sportiv Victoria 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.10/30.01.2014 privind aprobarea organigramei şi a
statului de funcţii pe anul 2014
- Hotărârea Consiliului Local nr.39/26.03.2014 privind modificarea organigramei şi a
statului de funcţii
- 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 social-culturale, culte, învă
sănătate

În temeiul art.36 alin.(2) lit."n", "p", și al art.45(3) 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 înfiin sprijinirea sec de arte mar
Clubului sportiv Victoria Nădlac.

Art.2. Se aprobă modificarea organigramei Consiliului local, precum și a
organigramei Clubului sportiv Victoria Nădlac, conform anexelor nr.1-2 care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.3. Prezenta hotărâre modifică anexa nr.6 la Hotărârea nr.10/30.01.2014 și
anexa nr.1 la Hotărârea nr.39/26.03.2013, adoptate de către Consiliul local al
orașului Nădlac.

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

- CLUBUL SPORTIV VICTORIA NĂDLAC
- Instituţiei Prefectului Judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ- Compartiment Juridic și Controlul Legalită

PREŞEDINTE DE
PALIȘ GLIGOR 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.89
Din 29.07.2014

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a parcelei
nr. cad. 304821, evidenţiată în CF nr. 304821 Nădlac

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
29.07.2014

Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.7446/2014
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr.7180/2014
- extras CF nr. 304821 Nădlac
- Raportul de evaluare nr. 6550/23.06.2014, elaborat de către SC Rotschild

Group SRL
- prevederile art. 36 alin (1) şi (2) lit.,,c”, (5) lit. ,,b”, art. 123 (1), (2) 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 nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului evidenţiat în CF nr.
304821 Nădlac, parcela nr. cad. 304821, Lot. 1, în suprafaţă de 410 mp, situat în oraşul
Nădlac, Cartierul Nou nr. 39 C, jud. Arad, conform caietului de sarcini, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Preţul de pornire a licitaţiei publice organizată în vederea vânzării parcelei
menţionate în cuprinsul art. 1 este de 2 euro/mp.

Art.3. Pentru semnarea contractului de vânzare-cumpărare a parcelei menţionate la
art. 1 se împuternicesc următoarele persoane:

- CICEAC VASILE – primarul oraşului Nădlac
- GROS ALEXANDRU – secretarul oraşului Nădlac

Art.4. Persoanele împuternicite conform art. 3 vor putea exercita mandatul şi
distinct, independent câte unul.

Art.5. Parcela menţionată în cuprinsul art. 1 nu a făcut obiectul cererilor depuse în
baza prevederilor legilor proprietăţii.

Art.6. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac,
prin compartiment administrarea patrimoniului local și se comunică către:

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

PREŞEDINTE DE EAZĂ PENTRU LEGALITATE
PALIȘ GLIGOR 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.90
Din 29.07.2014

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a parcelei
nr. cad. 304823, evidenţiată în CF nr. 304823 Nădlac

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
29.07.2014

Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.7447/2014
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr. 7181/2014
- extras CF nr. 304823 Nădlac
- Raportul de evaluare nr. 5656/29.05.2014, elaborat de către SC Rotschild

Group SRL
- prevederile art. 36 alin (1) şi (2) lit.,,c”, (5) lit. ,,b”, art. 123 (1), (2) 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 nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului evidenţiat în CF nr.
304823 Nădlac, parcela nr. cad. 304823, Lot. 3, în suprafaţă de 444 mp, situat în oraşul
Nădlac, Cartierul Nou nr. 39 A, jud. Arad, conform caietului de sarcini, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Preţul de pornire a licitaţiei publice organizată în vederea vânzării parcelei
menţionate în cuprinsul art. 1 este de 2 euro/mp.

Art.3. Pentru semnarea contractului de vânzare-cumpărare a parcelei menţionate la
art. 1 se împuternicesc următoarele persoane:

- CICEAC VASILE – primarul oraşului Nădlac
- GROS ALEXANDRU – secretarul oraşului Nădlac

Art.4. Persoanele împuternicite conform art. 3 vor putea exercita mandatul şi
distinct, independent câte unul.

Art.5. Parcela menţionată în cuprinsul art. 1 nu a făcut obiectul cererilor depuse în
baza prevederilor legilor proprietăţii.

Art.6. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac,
prin compartiment administrarea patrimoniului local și se comunică către:

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

PREŞEDINTE DE PENTRU LEGALITATE
PALIȘ GLIGOR 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.91
Din 29.07.2014

privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 241 mp, parcela cu
nr. top. 3532/1, evidenţiată în CF nr. 304528 Nădlac, d-nei Pişek

Francisca şi d-lui Pişek Ioan

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
29.07.2014,

Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.7448/2014
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din

cadrul primăriei nr.7198/2014
- cererea d-nei Pişek Francisca şi a d-lui Pişek Ioan, înregistrată la

Primăria oraşului Nădlac sub nr.7174/09.07.2014
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.67/03.05.2007 privind

aprobarea preţului şi a regulamentului de vânzare a terenurilor din
intravilanul localităţii Nădlac, aferente construcţiilor proprietatea
privată a persoanelor fizice titulare a dreptului de preempţiune,
conform legii;

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

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

- Extras CF nr. 304528 Nădlac
- Extras CF nr. 301736 Nădlac
- planul de încadrare în zonă; adeverin

din cadrul primăriei nr.7172/2014
- certificatul fiscal eliberat de către compartimentul impozite şi taxe

nr.7189/11.07.2014, din care rezultă achitarea impozitelor şi taxelor
locale

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

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

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

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă vânzarea terenului intravilan în suprafaţă de 241 mp,
parcela cu nr. top. 3532/1, evidenţiată în CF nr. 304528 Nădlac - Nr. CF vechi
3350 Nădlac (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 3350 Nădlac), teren
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situat în oraşul Nădlac, judeţul Arad, d-nei Pişek Francisca, legitimată cu C.I. seria
AR nr. 635089, eliberată de  SPCLEP Nădlac la data de 29.08.2013, CNP
2640803024485 şi d-lui Pişek Ioan, legitimat cu C.I. seria AR nr. 349244, eliberată
de SPCLEP Nădlac la data de 20.06.2007, CNP 1600512024482, domiciliaţi în
oraşul Nădlac, str. Mihai Viteazu nr. 145, jud. Arad, ca bun comun al so or.

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

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

- CICEAC VASILE – primar
- GROS ALEXANDRU – secretar

care pot exercita acest mandat şi distinct, independent  câte unul.
Art.4. Terenul menţionat în cuprinsul art. 1- parcela cu nr. top. 3532/1,

evidenţiată în CF nr. 304528 Nădlac - Nr. CF vechi 3350 Nădlac (provenită din
conversia de pe hârtie a CF nr. 3350 Nădlac ), în suprafaţă de 241 mp, teren situat
în oraşul Nădlac, jud. Arad, nu a făcut obiectul prevederilor legilor proprietăţii.

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

 d-na Pişek Francisca şi d-lui Pişek Ioan, domiciliaţi în oraşul Nădlac,
str. M. Viteazu nr. 145, jud. Arad

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

PREŞEDINTE DE CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
PALIȘ GLIGOR 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.92
Din 29.07.2014

privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 743 mp, parcela cu nr.
cad. 302163, evidenţiată în CF nr. 302163 Nădlac, teren situat în oraşul
Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 155, jud. Arad, d-nei Szuchanszki Vera-Sofia,

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
29.07.2014,

Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.7449/2014
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr.7201/2014
- cererea d-nei Szuchanszki Vera-Sofia, înregistrată la primăria oraşului

Nădlac sub nr. 7197/10.07.2014
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.67/03.05.2007 privind aprobarea

preţului şi a regulamentului de vânzare a terenurilor din intravilanul
localităţii Nădlac, aferente construcţiilor proprietatea privată a
persoanelor fizice titulare a dreptului de preempţiune, conform legii

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

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.124/21.09.2010 privind aprobarea
parcelării imobilului situat în intravilanul oraşului Nădlac, evidenţiat în
C.F. nr. 301730 Nădlac, parcela nr. cad. 301730, în suprafaţă de
48421 mp

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

- Extras CF nr.302163 Nădlac
- planul de amplasament şi delimitare a imobilului
- certificatul fiscal eliberat de către compartimentul impozite şi taxe nr.

7188/11.07.2014, din care rezultă achitarea impozitelor şi taxelor
locale;

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

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

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

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă vânzarea terenului intravilan în suprafaţă 743 mp, parcela cu
nr. cad. 302163, evidenţiată în CF nr. 302163 Nădlac, teren situat în oraşul Nădlac,
str. 1 Decembrie nr. 155, judeţul Arad, d-nei Szuchanszki Vera-Sofia, legitimată cu
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C.I. seria AR nr. 610997, eliberată de SPCLEP Arad la data de 21.03.2013, CNP
2690328024482, cu domiciliul în Mun. Arad, str. Pandurilor nr. 3-4 A ap. 1, jud.
Arad.

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

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

- CICEAC VASILE – primar
- GROS ALEXANDRU – secretar

care pot exercita acest mandat şi distinct, independent  câte unul.
Art.4. Terenul menţionat în cuprinsul art. 1- parcela cu nr. cad. 302163,

evidenţiată în CF nr. 302163 Nădlac, în suprafaţă de 743 mp, teren situat în oraşul
Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 155, jud. Arad, nu a făcut obiectul prevederilor legilor
proprietăţii.

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

 d-na Szuchanszki Vera-Sofia, cu domiciliul în Mun. Arad, str. Pandurilor
nr. 3-4 A ap. 1, jud. Arad

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

PREŞEDINTE DE
PALIȘ GLIGOR SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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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.93
din 29.07.2014

privind stabilirea componen comisiei de selec e a solicitărilor de
finan nerambursabile alocate din fondurile 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 29.07.2014,

Având  în  vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.7450/2014;
- referatul nr.3630/02.04.2014 al Serviciului Buget din cadrul primăriei

orașului Nădlac ;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.27/27.02.2014 privind

aprobarea Regulamentului privind regimul finan din
fondurile  bugetului local al Orașului Nădlac alocate pentru activităţi nonprofit de
interes local

- 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.a, alin.3, 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,
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 stabile de selec
solicitărilor de finan
Nădlac, alocate pentru activită interes local, după cum urmează :

1. Somrak Dusan - membru comisie, viceprimar și consilier local
2. Porubski Ioan Dușan - membru comisie, consilier local
3. Lupșa Eugen - membru comisie, consilier local
4. Faur Maria Carmen - membru comisie, consilier local
5. Bodnărescu Vasile Constantin- membru comisie, consilier local

Art.2. Președintele comisiei va fi ales dintre membrii comisiei prin vot
deschis.

Art.3. Secretarul Comisiei de selec va fi stabilit prin dispozi
primarului.

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

- Instituţia Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios
Administrativ– Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii
Actelor

PREŞEDINTE DE ENTRU LEGALITATE



PALIȘ GLIGOR SECRETAR
ALEXANDRU GROS
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PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  Judeţul Arad

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

HOTĂRÂREA Nr.94
Din 29.07.2014

privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a
Oraşului Nădlac a unor terenuri

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
29.07.2014,

Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.7451/2014
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr.7452/2014
- prevderile art.36, alin.1 din Legea nr.18/1991 a fondului funciar,

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Extras CF nr.305920 Nădlac ( Nr. CF vechi 8716 )
- Extras CF nr. 305921 Nădlac ( Nr. CF vechi 8716 )
- Extras CF nr.305390 Nădlac ( Nr. CF vechi 8716 )
- Extras CF nr.304319 Nădlac ( Nr. CF vechi 9044 )
- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare,

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

protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală
În temeiul art.45(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Se aprobă trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea privată
a oraşului Nădlac a terenului în suprafa de 250 mp, parcela cu nr. top. 12345-
12350/35/2, evidenţiată în CF nr.304319 Nădlac ( Nr. CF vechi nr. 9044 ).

Art. 2. Se aprobă trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea privată
a oraşului Nădlac a terenului în suprafa de 450 mp, parcela cu nr.cad. 305390,  nr.
top. 12345-12350/35/1, nr. cad.305390, evidenţiată în CF nr. 305390 Nădlac ( Nr. CF
vechi 8716 ).

Art. 3. Se aprobă trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea privată
a oraşului Nădlac a terenului în suprafa de 250 mp, parcela cu nr. top. 12345-
12350/35/3, evidenţiată în CF nr.305920 Nădlac ( Nr. CF vechi 8716 ).

Art. 4. Se aprobă trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea privată
a oraşului Nădlac a terenului în suprafa de 250 mp, parcela cu nr. top. 12345-
12350/35/4, evidenţiată în CF nr.305921 Nădlac ( Nr. CF vechi 8716 ).

Art. 5. Parcelele menţionate la art.1-4 sunt situate în intravilanul localităţii Nădlac
şi nu au făcut obiectul cererilor depuse în baza prevederilor legilor proprietăţii.

Art. 6. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primăria oraşului
Nădlac şi se va depune la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad, în vederea
înscrierii în Cartea Funciară a oraşului Nădlac.

Art. 7. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac
și se comunică către:

- Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad, Biroul Carte Funciară



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

PREŞEDINTE DE ȘEDIN
PALIȘ GLIGOR SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL LOCAL 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.95
din 29.07.2014

privind aprobarea execu bugetului local
aferente trimestrului II al anului 2014

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
29.07.2014,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.7561/2014
- referatul nr.7560/2014 al compartimentului contabilitate-casierie din cadrul

primăriei
- prevederile art.36, alin.4, lit.a, art.63, alin.1, lit.c, alin.4, lit.b din Legea

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

- prevederile art.49 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
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare

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

protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte,

învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii,
tineret şi sport

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

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă execu bugetului local aferentă trimestrului II al anului
2014, conform  anexelor nr.1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului
Nădlac și se comunică către:

- Instituţia Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ–
Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE
PALIȘ GLIGOR SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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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.96
Din 29.07.2014

privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 901 mp, parcela cu nr.
cad. 302203, evidenţiată în CF nr. 302203 Nădlac, teren situat în oraşul

Nădlac, jud. Arad, d-nei Covaci Ana şi d-lui Covaci Constantin

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
29.07.2014,

Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.7458/2014
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din

cadrul primăriei nr.7196/2014
- cererea d-nei Covaci Ana şi a d-lui Covaci Constantin, înregistrată la

Primăria oraşului Nădlac sub nr. 7170/09.07.2014
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.67/03.05.2007 privind

aprobarea preţului şi a regulamentului de vânzare a terenurilor din
intravilanul localităţii Nădlac, aferente construcţiilor proprietatea
privată a persoanelor fizice titulare a dreptului de preempţiune,
conform legii

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

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

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

- Extrasul CF nr. 302203 Nădlac
- planul de încadrare în zonă
- adeverinţa nr.7184/10.07.2014, emisă de către compartimentul

urbanism, care face dovada utilizării efective a terenului solicitat cu
destinaţia de curţi-construcţii

- certificatul fiscal eliberat de către compartimentul impozite şi taxe
nr.7168/09.07.2014, din care rezultă achitarea impozitelor şi taxelor
locale

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

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

În temeiul art.45(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
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HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă vânzarea terenului intravilan în suprafaţă 901 mp, parcela
cu nr. cad. 302203, evidenţiată în CF nr. 302203 Nădlac, teren situat în oraşul
Nădlac, jud. Arad, d-nei Covaci Ana, legitimată cu C.I seria AR nr. 611760,
eliberată de SPCLEP Nădlac la data de 27.03.2013, CNP 2620401062951 şi d-lui
Covaci Constantin, legitimat cu C.I. seria AR nr. 611761, eliberată de SPCLEP
Nădlac  la data de 27.03.2013, CNP 1570619024486, domiciliaţi în oraşul Nădlac,
str. Abatorului nr. 20, jud. Arad, ca bun comun al so

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

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

- CICEAC VASILE – primar
- GROS ALEXANDRU – secretar

care pot exercita acest mandat şi distinct, independent  câte unul.
Art.4. Terenul menţionat în cuprinsul art. 1- parcela cu nr. cad. 302203,

evidenţiată în CF nr. 302203 Nădlac, în suprafaţă de 901 mp, teren situat în oraşul
Nădlac, jud. Arad, nu a făcut obiectul prevederilor legilor proprietăţii.

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

 D-na Covaci Ana şi d-l Covaci Constantin, domiciliaţi în oraşul
Nădlac, str. Abatorului nr. 20, jud. Arad

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

PREŞEDINTE DE
PALIȘ GLIGOR SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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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.97
din 29.07.2014

privind aprobarea 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
29.07.2014,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.7459/2014
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei

nr.7371/2014
- 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 din 25.09.2012 privind modificarea şi
completarea Hotărârii Consiliului local Nădlac  nr. 113/21.08.2012

- 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

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac 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

- Procesul-verbal nr.7340/17.07.2014 întocmit de către comisia socială de analizare
a dosarelor şi repartizare a locuinţelor construite prin Agenţia Naţională pentru
Locuinţe

- 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 de repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în
oraşul Nădlac, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, conform anexei, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac, prin
compartiment administrarea patrimoniului local și se comunică către:

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

PREŞEDINTE DE
PALIȘ GLIGOR 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.98
Din29.07.2014

privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 3148 mp, parcela cu nr. cad.
305024, evidenţiată în CF nr. 305024 Nădlac, teren situat în oraşul Nădlac str. J.

G. Tajovsky nr. 33, jud. Arad, d-nei Borosovic Iarmila şi d-lui Borosovic Ioan

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
29.07.2014,

Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.7460/2014
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din

cadrul primăriei nr.7490/2014
- cerererile d-nei Borosovic Iarmila şi ale d-lui Borosovic Ioan,

înregistrate la primăria oraşului Nădlac sub nr.2823/16.03.2012 şi
7174/09.07.2014

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

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

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

- Extras CF nr. 305024 Nădlac
- planul de amplasament şi delimitare a imobilului
- certificatul fiscal eliberat de către compartimentul impozite şi taxe nr.

7470/23.07.2014, din care rezultă achitarea impozitelor şi taxelor
locale

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

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

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

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă vânzarea terenului intravilan în suprafaţă de 3148 mp, parcela
cu nr. cad. 305024, evidenţiată în CF nr. 305024 Nădlac, teren situat în oraşul
Nădlac str. J. G. Tajovsky nr. 33, judeţul Arad, d-nei Borosovic Iarmila, legitimată
cu C.I. seria AR nr. 489024, eliberată de  SPCLEP Nădlac la data de 28.09.2010, CNP
2720520024487 şi d-lui Borosovic Ioan, legitimat cu C.I. seria AR nr. 589181,
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eliberată de SPCLEP Nădlac la data de 10.10.2012, CNP 1681014024486, domiciliaţi
în oraşul Nădlac, str. Ion Luca Caragiale nr. 36, jud. Arad, ca bun comun al so

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

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

- CICEAC VASILE – primar
- GROS ALEXANDRU – secretar

care pot exercita acest mandat şi distinct, independent  câte unul.
Art.4. Terenul menţionat în cuprinsul art. 1- parcela cu nr. cad. 305024,

evidenţiată în CF nr. 305024 Nădlac, în suprafaţă de 3148 mp, teren situat în oraşul
Nădlac str. J. G. Tajovsky nr. 33, jud. Arad, nu a făcut obiectul prevederilor legilor
proprietăţii.

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

 d-na Borosovic Iarmila şi d-l Borosovic Ioan, domiciliaţi în oraşul
Nădlac, str. I. L. Caragiale nr. 36, jud. Arad

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

PREŞEDINTE DE
PALIȘ GLIGOR SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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HOTĂRÂREA Nr.99
din 29.07.2014

privind avizarea cererii S.C. ABI AUTOMOTION S.R.L. nr. 56/20.07.2014, înregistrată
la primăria oraşului Nădlac sub nr. 7430/22.07.2014

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
29.07.2014,

Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului nr.7489/2014
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr.7465/2014
- cererea S.C. ABI AUTOMOTION S.R.L. nr.56/20.07.2014, înregistrată

la primăria oraşului Nădlac sub nr.7430/22.07.2014
- Contractul de închiriere nr. 8432 din 23.07.2013 încheiat între Oraşul

Nădlac şi S.C. ABI AUTOMOTION S.R.L.,
- 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 nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se avizează cererea S.C. ABI AUTOMOTION S.R.L nr.56/20.07.2014,
înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr.7430/22.07.2014, având ca obiect
subînchirierea unei suprafeţe de 6 mp- construc , din imobilul situat în
orașul Nădlac, înscris în CF nr.303561 Nădlac ( Nr. CF vechi 9474 Nădlac ), din
parcela nr.top.4055/1/1/1, care face obiect al contractului de închiriere nr.
8432/23.07.2013, către S.C. ABI ROPLĂ
str. Simion Bărnu

Art.2. În vederea redactării
închiriere nr.8432/23.07.2014, conform prevederilor art.1 se desemnează primarul
orașului Nădlac – d-l Vasile Ciceac.

Art.3. Prezenta hotărâre se se duce la îndeplinire de către primarul orașului
Nădlac, prin compartiment administrarea patrimoniului local și se comunică către:

- S.C. ABI AUTOMOTION S.R.L.
- Instituţia Prefectului – judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi
Contencios

PREŞEDINTE DE
PALIȘ GLIGOR SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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