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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.65
Din 12.06.2014

privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local
Nădlac din data de 12.06.2014

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
12.06.2014,

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 12.06.2014, 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



JURIDIC 2014 1

Anexa la
Hotărârea Consiliului local nr.65/12.06.2014

ORDINEA DE ZI

A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC DIN DATA DE
12.06.2014

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a
Consiliului local din data de 12.06.2014.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 26.05.2014.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor legate de proiect- CAMPUS
SCOLAR – GRUP SCOLAR „J.G. TAJOVSKY”, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea
infrastructurii sociale Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a
infrastructurii pentru formare profesională continuă

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.66
Din 12.06.2014

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac
din data de 26.05.2014

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din
data de 12.06.2014,

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 26.05.2014, 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.66/12.06.2014
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

PROCESUL VERBAL
al desfăşurării şedinţei ordinare din data de 26.05.2014 a Consiliului local Nădlac

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 26.05.2014 a fost
convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.322/20.05.2014, prin convocator
şi înmânarea invitaţiilor.

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

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-na Ilieș Ioana Dorina- compartiment administrarea patrimoniului local, d-l
Gondec Pavel- șef serviciu buget, d-l Iaroș Rudolf-Andrei- șef serviciu centrul de zi de
îngrijire a copiilor Nădlac, d-na Gabriela Băgăianu- reprezentant S.C. AMROMCO ENERGY
S.R.L., d-l Iamriska Cristian- reprezentant NT-TV.

D-l secretar constată că la ședință este prezentă majoritatea consilierilor aflați în
funcție, astfel declarând  şedinţa 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 26.05.2014.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 17.04.2014.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 25.04.2014.

4.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Nădlac în
Adunarea generală a  S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. să aprobe participarea Companiei
la majorarea capitalului social societății Aqua Trans Mureș S.A.

5.Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor imobile către Clubului
Sportiv Victoria Nădlac aflat în subordinea Consiliului Local Nădlac.

6.Proiect de hotărâre privind avizarea evaluării Planului anual de acţiune al Serviciului
Centrului de zi de îngrijire a copiilor Nădlac pentru anul 2013 și a Planului anual de acţiune al
Serviciului Centrului de zi de îngrijire a copiilor Nădlac pentru anul 2014.

7.Proiect de hotărâre privind încheierea şi aprobarea exerciţiului bugetar pe anul
2013.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local aferente trimestrului
I al anului 2014.

9.Proiect de hotărâre privind participarea Orașului Nădlac, în colaborare cu Asociația
Diakonia Evanghelică Nădlac în vederea conservării și promovării culturii tradiționale slovace.
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10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local de acţiune al orașului Nădlac
pentru implementarea Srategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români
aparținând minorității romilor, aferente perioadei 2014-2020.

11.Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurilor în
care persoanele care au săvârșit infracțiuni vor presta muncă neremunerată în folosul
comunității, ca obligație stabilită de către o instanță de judecată.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării terenului evidențiat în CF
nr.300856 Nădlac, precum și concesionarea unei parcele către S.C. AMROMCO ENERGY
S.R.L.

13.Prezentarea raportului de audit, a procesului verbal de constatare
nr.570/14.04.2014, precum și a Deciziei nr.674/06.05.2014.

14.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
ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 26.05.2014”, care este aprobat cu 11 voturi
DA, 3 abținere: Lupșa Eugen, Faur Maria Carmen, Kszenics Pavel. D-l secretar face
precizarea că votul necesar pentru adoptarea proiectului  de hotărâre este majoritatea
consilierilor prezenţi ( 7 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 17.04.2014.

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
17.04.2014”, fiind aprobat cu 10 voturi DA, 1 vot NU- Tocila Bogdan, 2 abținere: Lupșa
Eugen, Faur Maria Carmen, votul necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre este
majoritatea consilierilor prezenţi ( 7 voturi ).

Se trece la pct.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței
extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 25.04.2014.

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 25.04.2014”, fiind aprobat cu 12 voturi DA, 2 abținere: Lupșa Eugen, Faur Maria
Carmen, votul necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor
prezenţi ( 7 voturi ).

Se trece la pct.4. Proiect de hotărâre privind privind mandatarea reprezentantului
Consiliului Local Nădlac în Adunarea generală a  S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. să
aprobe participarea Companiei la majorarea capitalului social societății Aqua Trans Mureș
S.A.

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

Se trece la pct.5. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor imobile
către Clubului Sportiv Victoria Nădlac aflat în subordinea Consiliului Local Nădlac.

Nefiind discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 10 voturi DA, 2 voturi NU-
Tocila Bogdan, Ksenics Pavel, 2 abținere- Lupșa Eugen, Faur Maria, votul necesar adoptării
proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).
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Se trece la pct.6. Proiect de hotărâre privind avizarea evaluării Planului anual de
acţiune al Serviciului Centrului de zi de îngrijire a copiilor Nădlac pentru anul 2013 și a
Planului anual de acţiune al Serviciului Centrului de zi de îngrijire a copiilor 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, 1 voturi NU-
Tocila Bogdan, 2 abținere- Lupșa Eugen, Faur Maria, votul necesar adoptării proiectului de
hotărâre fiind votul majorității consilierilor prezenți ( 8 voturi ).

Se trece la pct.7. Proiect de hotărâre privind încheierea şi aprobarea exerciţiului
bugetar pe anul 2013.

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 voturi NU-
Tocila Bogdan, 5 abținere- Lupșa Eugen, Faur Maria, Balint Ioan, Porubski Ioan, Paladie
Răzvan, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității consilierilor
aflați în funcție ( 8 voturi ).

Se trece la pct.8. 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 7 voturi DA, 2 voturi NU-
Tocila Bogdan, Ksenics Pavel, 5 abținere- Lupșa Eugen, Faur Maria, Balint Ioan, Porubski
Ioan, Paladie Răzvan, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității
consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ), nefiind întrunită majoritatea necesară adoptării
proiectului de hotărâre.

D-na Mazuch Marinela este de părere că pentru execuție bugetară, cifrele care se
regăsesc pe anexă sunt asumate de către compartimentele de specialitate, execuția se
depune și se verifică de către Finanțele Publice, practice este o formalitate, fiind necesar să
existe aprobarea consiliului local.

D-l Porubski Ioan susține că nu are mandat pentru a vota acest proiect de hotărâre.
D-l primar susține că unii consilieri nu votează favorabil, dar nu-și pun întrebarea ce

se întâmplă în situația în care acest proiect nu este aprobat, care sunt consecințele.
Se trece la pct.9. Proiect de hotărâre privind participarea Orașului Nădlac, în

colaborare cu Asociația Diakonia Evanghelică Nădlac în vederea conservării și promovării
culturii tradiționale slovace.

Nefiind discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 14 voturi DA, votul
necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8
voturi ).

Se trece la pct.10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local de acţiune al
orașului Nădlac pentru implementarea Srategiei Guvernului României de incluziune a
cetățenilor români aparținând minorității romilor, aferente perioadei 2014-2020.

Nefiind discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 14 voturi DA, votul
necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8
voturi ).

Se trece la pct.11. Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice
și locurilor în care persoanele care au săvârșit infracțiuni vor presta muncă neremunerată în
folosul comunității, ca obligație stabilită de către o instanță de judecată.

Nefiind discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 14 voturi DA, votul
necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8
voturi ).
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Se trece la pct.12. Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării terenului
evidențiat în CF nr.300856 Nădlac, precum și concesionarea unei parcele către S.C.
AMROMCO ENERGY S.R.L.

D-l Balint Ioan susține că referitor la redevență pentru concesiune se propune un preț
de 5 lei/mp/an.

D-na Gabriela Băgăianu, reprezentant al S.C. AMRCOMCO ENERGY S.R.L. susține că,
având în vedere prevederile Legii nr.215/2001, societatea nu are nimic împotriva propunerii,
fiind de acord cu aceasta, de asemenea susține că pentru repararea drumului care este
stricat, plin de gropi, societatea a aprobat alocarea unei sume de 17.000 USD, doar sumele
să ajungă pentru repararea celor două drumuri.

Nefiind alte discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat
aviz favorabil, președintele de ședință supune la vot:
- proiectul de hotărâre în forma inițială, propusă de către inițiator, fiind pronunțate 14 voturi
NU
- proiectul de hotărâre, cu propunerea de redevență de 5 lei/mp/an, fiind pronunțate 14
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.13. Prezentarea raportului de audit, a procesului verbal de constatare
nr.570/14.04.2014, precum și a Deciziei nr.674/06.05.2014.

D-l primar susține că din cele constatate de către Curtea de Conturi rezultă faptul că
au fost anumite probleme, unele dintre acestea au fost deja remediate încă din timpul
controlului, restul se vor mai remedia până la termenul stabilit- 25.07.2014.

D-l Paliș Gligor susține că și în ce privește sumele alocate Clubului sportiv Victoria
Nădlac nu au fost constate erori mari, s-a constatat că nu s-a înapoiat către primărie o sumă
la finele anului, această problemă a fost deja remediată, nefiind constatate alte deficiențe,
nefiind alte probleme, discuții sau întrebări la acest punct, se trece la pct.14. Diverse.

D-l Paladie Răzvan susține necesitatea curățirii parcului mare, pe alei este necesar să
se aducă pământ, este plin de iarbă, nu se poate circula cu biciclete, au mai crescut și pomii,
care necesită tăiere, ar fi necesar stropirea căpușelor, a țânțarilor.

D-l primar susține că și stâlpii au fost deteriorați, se va remedia situația și se va
încerca să se instaleze stâlpi de iluminat care să nu fie ușor de deteriorat.

D-l Somrak Dusan informează consilierii că se lucrează, chiar dacă nu s-a văzut acest
lucru, în podul de la școală- gimnaziu, de unde s-au scos 15 remorci, există poze cu felul cum
a arătat acesta înainte și cum arată acum, mai sunt câteva zile și această lucrare va fi
finalizată.

D-l Paladie Răzvan susține amenajarea de pe str. Dr. M. Luther pentru amplasarea
locului de joacă.

D-l Tocila Bogdan propune ca sistemul de monitorizare a orașului Nădla cu camere
video să fie trecut și la Poliția orașului, deoarece acolo există permanență, iar în situația în
care se constată producerea unei fapte, se poate interveni imediat.

D-l Bodnărescu Vasile susține că este necesar să se cunoască dacă există această
posibilitate.

D-na Mazuch Marinela susține că s-a interesat de aceste aspecte la data instalării și se
poate da către poliție pentru monitorizare și supraveghere, fiind necesar încheierea unui
protocol de colaborare.

D-l primar este de părere că, având în vedere faptul că suma pentru achiziționarea
sistemului de supraveghere  s-a alocat din bugetul local, astfel că acesta aparține locuitorilor,
se poate ca un monitor să fie instalat și la poliția orașului, însă să nu se dea acest sistem de
supraveghere doar către această instituție.
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D-l Bodnărescu Vasile este de părere că pentru aceste aspecte ar fi necesar să fie
convocată comisia locală de ordine publică.

D-l primar susține necesitatea reabilitării în cel mai scurt timp a grădiniței PP1, în anul
2013 s-a propus reabilitatea imobilului, atât pe exterior, cât și pe interior, sumele care au fost
alocate odată cu aprobarea bugetului pentru această lucrare nu sunt suficiente pentru costul
total al reparațiilor, solicită un acord de principiu pentru suplimentarea sumei cu 20.000 lei,
aceasta având în vedere faptul că rectificarea de buget se poate face doar în trimestrul III,
iar lucrările este necesar să fie începute cât de repede, după terminarea cursurilor, astfel
încât lucrările să fie definitivate până la începerea noului an școlar.

D-na Mazuch Marinela susține că nu se cunoaște ce fel de lucrări doresc să fie
executate la acest obiectiv, ar fi necesar să existe un deviz, acolo există un perete care se
dărâmă, localul de școală necesită reabilitare totală, și nu pe părți.

D-l primar susține că suma de 95.000 lei este suficientă pentru tencuieli, izolat, aplicat
vopsea structurată pe exterior, interior, grupuri sanitare reabilitare totală, acoperiș, în afară
de burlane și încălzire.

D-l Lupșa Eugen susține că țevile de încălzire sunt pline de coroziune, sunt înfundate,
circuitele nu sunt funcționale la parametri optimi.

D-l Paladie Răzvan susține că a solicitat o ofertă de preț pentru toate lucrările la acest
obiectiv, costul total ar fi de aproximativ 137.000 lei cu amforă, 121.000 lei fără amforă.

D-na Mazuch Marinela este de părere că lucrarea ar trebui contractată fără materiale.
D-na Faur Maria este de părere, având în vedere că această grădiniță aparține

orașului, să fie construită și o bucătărie nouă care să corespundă normelor sanitar-veterinare,
care să corespundă normativelor necesare pentru omologare, cu tot ceea ce presupune,
spații de depozitare, sală de mese.

D-l Kovacs Ștefan susține că sunt necesare cel puțin 5 încăperi, pentru zarzavaturi,
ouă, legume, carne, toate este necesar să fie depozitate separat.

D-l Lupșa Eugen este de părere că acest imobil ar trebui reabilitat, burlanele la fel, de
asemenea și instalația termică.

Nefiind alte discuții, președintele de ședință supune la vot propunerea de suplimentare
cu suma de 20.000 lei pentru reabilitare grădiniță, propunere care este aprobată în
unanimitate de voturi ( 14 voturi DA), votul necesar acordării avizului de principiu fiind votul
majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ).

D-l Porubski Ioan întreabă dacă se va respecta termenul de execuție al lucrării de
reabilitare a școlii generale.

D-l Somrak Dusan susține că probabil cele două clase care aparțin de corp A nu vor fi
definitivate, și nici corpul C grupurile sanitare.

D-na Mazuch Marinela susține că odată cu începerea lucrărilor au fost constatate
anumite probleme care necesită cheltuieli suplimentare neprevăzute, există posibilitatea
achitării acestora din capitolul prevăzut pentru acestea, însă este necesar să existe aprobare
în acest sens din partea Ministerului Finanțelor, s-a făcut memoriu în acest sens de către
dirigintele de șantier, care însă a  fost respinsă, astfel că s-a solicitat deplasarea la fața
locului a unei echipe al acestei instituții, la fața locului a sosit o echipă formată din 3
persoane de profesie contabili, care au efectuat constatarea la obiectiv referitor la lucrările
neprevăzute care necesită suplimentare de sume.

D-l primar este de părere că și în ce privește ordonanța referitor la procedura
achizițiilor publice, aceasta prezintă lacune, deoarece ceea ce primează este prețul cel mai
scăzut.

D-l Paladie Răzvan întreabă care este stadiul lucrărilor la drumul Csanadpalota.
D-l prima susține că se lucrează la podețe, au fost instalate tuburi, se lucrează la alei,

pavaj, săpat rigole, canalizarea este definitivată, astfel că probabil de săptămâna viitoare se
va începe asfaltarea.
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D-l Paladie Răzvan întreabă care este stadiul proiectului referitor la construirea
campusului școlar.

D-l primar răspunde că proiectul a fost aprobat, s-au solicitat anumite completări care
este necesar să fie definitivate până la efectuarea controlului din data de 03. iunie 2014,
respectiv ridicare topografică a terenurilor din zonă.

D-l Paladie Răzvan întreabă de stadiul lucrărilor de asfaltare a străzilor.
D-l primar susține că chiar mâine va merge la Arad pentru semnarea contractului de

finanțare.
D-l Tocila Bogdan întreabă care este stadiul lucrărilor de instalare a semafoarelor și

care este termenul la care se preconizează a fi instalate acestea.
D-l primar susține că proiectul a fost depus la CNADR și se așteaptă avizul acestei

instituții, iar termenul de execuție este în funcție de primirea avizului.
D-l Somrak Dusan completează că din partea Poliției Rutiere s-a primit aviz favorabil.
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 26.05.2014.

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

HOTĂRÂREA Nr.67
din 06.06.2014

privind aprobarea cheltuielilor legate de proiect- CAMPUS SCOLAR – GRUP SCOLAR „J.G.
TAJOVSKY”, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul major de
intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii

educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională
continuă

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data
de 06.06.2014,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.5881/2014
- referatul compartimentului informatizare din cadrul primăriei nr.5864/2014
- adresa Agen tare Regională Timișoara nr.8894/27.05.2014,

înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.5595/27.05.2014
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.149/19.09.2007 privind aprobarea

Studiului de fezabilitate referitor la obiectivul Campus școlar Gr. Șc. J. G.
Tajovsky oraș Nădlac

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.171/08.11.2007 privind aprobarea
Proiectului tehnic referitor la obiectivul Campus școlar Gr. Șc. J. G. Tajovsky
oraș Nădlac

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.53/25.04.2014 privind aprobarea
proiectului și a cheltuielilor legate de proiect- CAMPUS SCOLAR – GRUP
SCOLAR „J.G. TAJOVSKY”, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii
sociale Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare
şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

- 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 lucrări 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

- Ghidul solicitantului pe Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa
Prioritară 3-Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, domeniul major de intervenţie
3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii
educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare
profesională continuă

- 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
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- 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(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 valoarea totală a proiectului CAMPUS SCOLAR – GRUP SCOLAR
„J.G. TAJOVSKY”, în cuantum de 34.133.559,17 lei ( inclusiv TVA).

ART 2. Se aprobă contribu Orasul Nadlac,
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât
de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 534.164,07 lei, reprezentând
cofinan – GRUP SCOLAR „J.G. TAJOVSKY”.

ART 3. Suma aprobată conform art.2 se va aloca printr-o hotărâre de consiliu
ulterioară la data rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului local Nădlac
pentru anul 2014.

ART 4. Prezenta hotărâre modifică în mod corespunzător art.2-3 din Hotărârea
Consiliului Local Nădlac nr.53/25.04.2014.

ART 5. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul CL
Oraş Nadlac şi publicare pe site-ul propriu Primăriei Oraşului Nadlac.

ART 6. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac
și se comunică către:

 Agen pentru Dezvoltare Regională Timișoara
 Instituţia Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ- Compartimentul Juridic și Controlul legalităţii actelor

PREȘEDINTE DE ȘEDIN
HARAZIN ANDREI SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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