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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.68
Din 24.06.2014

privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac
din data de 24.06.2014

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
24.06.2014,

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 ordinare a Consiliului local Nădlac din
data de 24.06.2014, 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
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Anexa la
Hotărârea Consiliului local nr.68/24.06.2014

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

24.06.2014

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a
Consiliului local din data de 24.06.2014.

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

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

Consiliului Local al orașului Nădlac pentru anul 2014.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea execu

trimestrului I al anului 2014
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licita

cad.302170, eviden
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de cooperare care se va încheia

între Orașul Nădlac și Clubul Sportiv Victoria Nădlac.
8.Proiect de hotărâre privind participarea Orașului Nădlac, în colaborare cu Liga

Jude - Clubul pensionarilor Nădlac, în vederea acoperirii
cheltuielilor de înre
George Coșbuc, nr.62.

9.Proiect de hotărâre privind participarea Orașului Nădlac, în colaborare cu
Asocia și Liceul Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac,
în vederea acoperirii cheltuielilor cu salariile personalului nedidactic

10.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.69
Din 24.06.2014

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local
Nădlac din data de 12.06.2014

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 24.06.2014,

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 extraordinare a Consiliului
local Nădlac din data de 12.06.2014, conform anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.

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

Contencios Administrativ– Compartimentul Juridic și Controlul
Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE
LEGALITATE

HARAZIN ANDREI SECRETAR
ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA Anexa la HCL nr.69/24.06.2014
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

PROCESUL VERBAL
al desfăşurării şedinţei extraordinare din data de 12.06.2014 a Consiliului local Nădlac

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 12.06.2014 a
fost convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.368/06.06.2014, prin
convocator şi înmânarea invitaţiilor.

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

La ședință mai participă: d-l primar Vasile Ciceac, 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 Roszkoș Ioan- șef SVSU Nădlac, d-l Iasovics Claudiu-
compartiment informatizare din cadrul primăriei, d-l Iamriska Cristian- reprezentant NT-TV.
D-l secretar Alexandru Gros lipsește motivat fiind în concediu legal de odihnă, atribuțiile
acestuia fiind delegate consilierului juridic Ianecsko Alina.

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 12.06.2014.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței 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.
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 12.06.2014”, care este aprobat cu 12
voturi DA, 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 26.05.2014.

Preşedintele de şedinţă întreabă consilierii dacă sunt obiecţiuni sau completări
referitor la procesul verbal.
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D-l Paladie Răzvan susține că este trecut la un punct în loc de 20.000 lei, 200.000 lei
să se corecteze în 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
26.05.2014”, cu propunerea de corectare, fiind aprobat cu 12 voturi DA, votul necesar
pentru adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 7 voturi ).

Se trece la pct.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.

D-l Paladie Răzvan întreabă care este stadiul proiectului.
D-l Iasovics Claudiu susține că mâine 13. iunie, va veni ADR Vest în vizită de lucru,

dată la care se vor verifica documentele care au fost solicitate pentru completare, urmând a
se decide dacă se semnează contractul sau nu, a mai existat o problemă referitor la extrase
CF care s-a rezolvat, suma care se propune pe proiectul de hotărâre este mai mică deoarece
conform adresei ADR Vest nr.7711/2014, în conformitate cu ordinul pentru aprobarea
categoriilor de cheltuieli eligibile pnetru DMI, se specifică faptul că în cazul campusurilor
pentru învățământul preuniversitar, cheltuielile eligibile pentru construcții și instalații cuprind
cheltuielile aferente execuției obiectivului de investiție, și anume cheltuielile de lucrări pentru
construirea, extinderea, consolidarea, modernizarea clădirilor. În consecință, cheltuielile
aferente realizării de alei pietonale, drumuri și parcaje de incintă, amenajări de spații verzi,
luciu de apă și împrejmuire incintă nu sunt eligibile.

Nefiind alte 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
abținere - Tocila Bogdan, Ksenics Pavel, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind
votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).

Nefiind alte probleme, discuții sau întrebări, se trece la pct.4. Diverse.
D-l primar susține necesitatea acordării unui aviz de principiu în ce privește

propunerea de reparații pentru mașina Smurd, deoarece nu mai există sume în buget, la
acest autovehicul există propuse 3 variante de reparații.

D-l Gondec Pavel susține că este necesar avizul de principiu deoarece reparația este
necesar să fie făcută de urgență, sume în buget nu sunt, și a nu exista situația ca la data la
care se poate efectua rectificare de buget, consiliul să nu fie de acord cu aceasta, fiind pus
în fața faptului împlinit.

D-l Porubski Ioan susține că referitor la planetară, sau în situația în care se lucrează la
o parte a direcției să fie refăcută toată partea.

D-l Bodnărescu Vasile susține că societatea S.C. BODNĂRESCU COMPANY S.R.L. a
făcut o constatare cu ceea ce este necesar a se repara la acest autovehicul, nu însă varianta
de reparații pentru a nu exista conflict de interese, însă recomandă alegerea unui singur
service unde să fie efectuate toate reparațiile acestui autovehicul, deoarece acesta ar fi mai
în măsură să facă constatările cu necesar, cunoscând istoricul, în ce privește prețurile la
materiale care sunt necesar să fie schimbate, acestea sunt funcție de furnizorii fiecăruia.

D-l Tocila Bogdan este de părere că prețurile care sunt puse pe oferta depusă la
consiliu sunt destul de ridicate, ca exemplu un burduf costă aproximativ 15 lei, iar în ofertă
aceasta are prețul de 162 lei, prețurile din ofertă sunt umflate, iar în ce privelște sumele
cheltuite deja pentru acest autovehicul, acestea sunt enorme.

D-l primar este de părere că dânsul fiind om de afaceri, dacă consideră că are o
ofertă mai avantajoasă, să o depună la primărie, această ofertă a fost depusă de către
reprezentanța Volkswagen, care este de aceeași marcă ca și autoturismul, piesele fiind
originale, sumele cheltuite pentru mașina Smurd fiind doar atât cât a fost necesar.
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D-l Bodnărescu Vasile susține că dumnealui a făcut o constatare doar în ce privește
necesarul de materiale, nu și prețurile acestora, dar există probabilitatea că oferta cuprinde
prețurile unor piese originale, iar în ce privește celălalt preț, fiind probabil să nu fie original,
atât și ține.

D-na Mazuch Marinela susține că problema este că acest autovehicul este
nefuncțional, ceea ce este o pierdere, altă problemă fiind faptul că personalul este acasă.

D-l Paladie Răzvan este de părere că este în discuție un serviciu pentru care locuitorii
plătesc o taxă, un serviciu de care în acest an nu s-a beneficiat aproape 6 luni, fiind de
părere că ar trebui scutiți de plata acesteia.

D-l Paliș Gligor este de părere că reparațiile ar trebui făcute, iar varianta să fie aleasă
de către specialiști, nici unul dintre consilieri nefiind specializat în acest domeniu.

D-l Bodnărescu Vasile este de părere că în ce privește planetara, la aceasta ar trebui
schimbat doar capul de planetară, aceasta este o mașină specială, la care prioritară este
viața pacientului și nu se ține cont de conducere preventivă.

D-na Mazuch Marinela susține că nici unul dintre consilieri nu este competent să
analizeze variantele de propunere de reparație, să se acorde avizul de principiu, sarcina
verificării funcționării aparține celui care răspunde de acest serviciu, se pune întrebarea care
este costul pe zi a faptului că această mașină stă, ar trebui făcut un abonament pentru
service, iar pentru reparații mari, acestea să fie plătite suplimentar.

Nefiind alte discuții, președintele de ședință supune la vor acordarea unui aviz de
principiu referitor la suplimentarea sumelor care vor fi necesare pentru efectuarea de
reparații la autovehicul Smurd, sume care se vor aloca la următoarea rectificare a bugetului
local, fiind pronunțate 9 voturi DA, 3 abținere: Tocila Bogdan, Kszenics Pavel, Lupșa Eugen
( votul necesar fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție – 8 voturi ).

D-l Paladie Răzvan susține că a depus la primărie ofertele de preț referitor la
renovarea grădiniței PN1, despre care s-a discutat la ședința anterioară a consiliului, aceasta
urmând a fi supusă analizei și dezbaterii la ședința viitoare a consiliului, deoarece nu a ajuns
în timp util la comisii.

D-l Somrak Dusan susține că ofertele sunt aproximativ aceleași, singura diferență fiind
în ce privește cheltuielile neprevăzute pe care le-a cuprins d-l Hudy, și manopera în acest caz
este puțin mai ridicată.

D-na Mazuch Marinela susține că lucrarea deja s-a început, acum se dorește ca
aceasta să fie dată la altcineva.

D-l Paladie Răzvan 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.

D-na Mazuch Marinela susține că este necesar să fie întrunită comisia de la București
pentru emiterea avizului, care se întrunește odată pe lună.

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 Ambrus Lubomir este de părere că este păcat de investițiile care s-au făcut acolo.
D-na Mazuch Marinela este de părere că beneficiarii de ajutor social ar putea să fie

puși la muncă, lucrările efectuate de către aceste persoane să fie urmărite.
D-l primar susține că cei care beneficiază de ajutor social sunt la nivel de subzistență,

este o problemă majoră, mai nou la muncă vin doar femeile, trebuie găsite metode de
obligare a acestora la muncă, constrângerea lor.

D-l Paladie Răzvan este de părere că în situația în care nu prestează munci în folosul
comunității, nu se beneficiază de ajutor social.
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D-l primar susține că este o problemă socială, nu-și plătesc impozitele, taxele locale,
mai acumulează și amenzi contravenționale, sunt sume mari care nu se pot recupera și nu
există posibilitatea executării silite.

D-na Mazuch Marinela susține că la aceste persoane este necesar să li se dea ceva
concret de muncă, nu mătura și lopata, care nu este ceva măsurabil, nu se poate urmări.

D-l Somrak Dusan susține că atunci când au avut de lucru la podul de la școală, a fost
ceva care s-a putut urmări.

D-l Tocila Bogdan este de părere că urmarea lucrărilor de săpătură de pe străzi, acum
străzile sunt pline de praf, să fie luate măsuri ca străzile care sunt asfaltate să  fie spălate.

D-l Paladie Răzvan susține depunerea unei sesizări scrise către constructor, acesta să
ia măsuri.

D-na Mazuch Marinela este de părere că beneficiarii de ajutor social ar trebui puși să
planteze flori, să le facem o seră, să pregătească florile care se plantează pe domeniul public.

D-l Somrak Dusan susține că o problemă este și faptul că în locul bărbaților, vin
femeile la muncă, astfel că de multe ori există situații că nu există posibilitatea ca acestea să
fie puse la munca care este planificată.

D-l Kszenics Pavel susține că cei de la Selina lucrează haotic, pământul de jos se pune
sus, nu se nivelează, este dezastru după lucrările efectuate de către această societate la
canalizare.

D-l primar susține că atunci când lucrările vor fi definitivate, se va face și curățenie,
sigur este o lucrare mare, care creează disconfort, este finanțată din fonduri europene, însă
este vorba de o lucrare care va aduce orașul la nivel european.

D-l Paladie Răzvan întreabă care este stadiul lucrărilor de reabilitare a parcului central.
D-l primar susține că lucrările sunt în desfășurare, sistemul de apă încă nu este

finalizat, urmează ca lucrările până la locul de joacă să fie definitivate.
D-na Mazuch Marinela este de părere că parcul nu va arăta așa cum s-a planificat pe

hârtie, s-a pus mesteacân sub castan, nu s-a ținut cont de ceea ce este plantat deja.
D-l primar susține că lucrarea se va vedea atunci când va fi finalizată.
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 12.06.2014.

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

Președinte de ședință Secretar
Harazin Andrei Alexandru Gros
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ROMÂNIA
_____________________________________________________________________

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

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

HOTĂRÂREA NR.70
Din 24.06.2014

privind modificarea statului de funcţii

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
24.06.2014,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.6400/2014
- Referatul nr.6324/17.06.2014 a compartimentului de resurse umane din

cadrul primăriei
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.39/26.03.2014 privind modificarea

organigramei şi a statului de funcţii
- Prevederile Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea

transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi a
mediului de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi
completările ulterioare,

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

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

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

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

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

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al
primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local
Nădlac, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre modifică anexa nr.3 la Hotărârea nr.39/26.03.2014
adoptată de către Consiliul local al oraşului Nădlac.

Art.3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului
Nădlac și se comunică către:

- compartimentul resurse umane din cadrul primăriei
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

administrativ – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios.

PREŞEDINTE DE E
HARAZIN ANDREI SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA
____________________________________________________________________

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

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

H O T Ă R Â R E A Nr.71
Din 24.06.2014

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 24.06.2014,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.6403/2014
- referatul compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei

nr.6182, 6555/2014
- referatul compartimentului resurse umane din cadrul primăriei

nr.6374/2014
- Adresele S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. nr.10705,

10666/30.05.2014, înregistrate la primăria orașului Nădlac sub
nr.5799/03.06.2014

- 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 numărului de salariaţi, permanenţi şi
temporari, şi a fondului salariilor de bază pentru anul 2014, conform anexei nr.2,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă modificarea lisei de investiţii pentru anul 2014, conform
anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Prezenta hotărâre modifică și completează în mod corespunzător
anexele nr.1- 3 la Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.14/30.01.2014.

Art.5. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului
Nădlac și se comunică către:
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- Instituţia Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios
Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi
Contencios

PREŞEDINTE DE
LEGALITATE

HARAZIN ANDREI SECRETAR
ALEXANDRU GROS



CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC ANEXA Nr.2
LA HCL nr.71/24.06.2014

Nr.
crt.

Instituţie Nr. salariaţi
permanenţi

Nr. salariaţi
temporari

Total salariaţi Fond salarii de bază
2014

1 Aparatul de specialitate a primarului 45 - 45 995000
2 Aparat permanent de lucru al Consiliului Local Nădlac 1 - 1 38000
3 Casa de Cultură 3 - 3 61000
4 Serviciul Public Voluntar pt. situaţii de urgenţă 5 - 5 105000
5 Serviciul poliţiei locale 12 - 12 199000
6 Biblioteca 3 - 3 78000
7 Echipaj S.M.U.R.D. 15 - 15 320000
8 Serviciul Centrului de zi 8 - 8 160000
9 Serviciul comunitar de evidenţă a persoanelor 3 3 76000
10 Asistenţi personali 50 - 50 550000
11 Consilieri locali 15 - 15 122000

Total fond de salarii 160 - 160 2704000

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE
HARAZIN ANDREI 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.72
din 24.06.2014

privind aprobarea execu bugetului local
aferente trimestrului I al anului 2014

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
24.06.2014,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.5380/2014
- referatul nr.5347/2014 al serviciului buget din cadrul primăriei
- 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 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.19, art.45, alin.1, 2 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 I 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
HARAZIN ANDREI 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.73
Din 24.06.2014

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a parcelei
nr. cad. 302170, evidenţiată în CF nr. 302170 Nădlac

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
24.06.2014

Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.6392/2014
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr.6230/2014
- raportul de evaluare nr. 5657/29.05.2014 elaborat de către S.C. Rotschild

Group S.R.L.
- extras CF nr. 302170 Nădlac
- 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.
302170 Nădlac, parcela nr. cad. 302170, în suprafaţă de 743 mp, 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 3 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 și
se comunică către:

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

PREŞEDINTE DE
HARAZIN ANDREI SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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Anexa la HCL nr.73/24.06.2014

CAIET  DE  SARCINI
privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului, proprietatea privată a oraşului

Nădlac, parcela cu nr. cad. 302170, evidenţiată în CF nr. 302170 Nădlac, în
suprafaţă de 743 mp

CAP. I.  OBIECTUL VÂNZĂRII

1.1. Terenul care face obiectul licitaţiei este proprietatea privată a oraşului Nădlac,
evidenţiat in C.F. nr. 302170 Nădlac, parcela nr. cad. 302170, în suprafaţă de 743
mp.

CAP. II. MOTIVAŢIA VÂNZĂRII

Motivele de ordin legislativ, economic, financiar şi social care impun vânzarea unor
bunuri- terenuri sunt următoarele :
- prevederile art. 36 (2), lit. ”c”, (5), lit. ”b”, “c” din Legea 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile art. 123 din Legea 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare:
„ Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului
public sau privat, de interes local sau judeţean, după caz, să fie date în administrarea
regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate.
Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac
parte din domeniul privat, de interes local sau judeţean, în condiţiile legii.
Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie publică, organizată în
condiţiile legii.”
- prevederile art. 5 alin. 2 din Legea nr. 213/1998  privind  proprietatea publică şi
regimul juridic aplicabil acesteia, cu modificările şi completările ulterioare:
„Dreptul  de proprietate privată al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale
asupra bunurilor din domeniul privat este supus regimului  juridic de drept comun,
dacă legea nu dispune astfel.”

CAP.III. ELEMENTE DE PREŢ

3.1.Preţul de pornire a licitaţiei publice este de 3 euro/mp.
3.2.Garanţia de participare la licitaţie este 100 lei şi se reţine de vânzător până în
momentul încheierii contractului de vânzare cumpărare, urmând ca după această dată
garanţia să constituie avans din preţul de vânzare datorat de cumpărător;
3.3. Valoarea adjudecată va fi achitată integral la data semnării contractului.

CAP.IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

4.1. Vânzătorul are următoarele obligaţii :
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a. - să predea cumpărătorului  bunul vândut pe baza unui proces verbal de predare
primire.

b. - a nu tulbura pe cumpărător în exerciţiul drepturilor rezultate din contractul de
vânzare cumpărare.
c. - garantează pe cumpărător că bunul vândut nu este sechestrat, scos din circuitul
civil, ipotecat sau gajat.
d. - vânzătorul nu răspunde de viciile aparente.

4.2. Cumpărătorul are următoarele obligaţii :

a. - are întreaga responsabilitate în ceea ce priveşte respectarea legislaţiei în vigoare
cu privire la P.S.I., protecţia mediului şi persoanelor.
b. - se obligă să achite preţul terenului în termen de 20 zile de la semnarea procesului
verbal de adjudecare, la valoarea adjudecată, la data semnării contractului de
vânzare - cumpărare în faţa notarului public.
c. - să plătească cheltuielile vânzării: cheltuielile propriu zise ale actului, taxele de
timbru şi de autentificare – onorariul notarial, de publicitate imobiliară etc.
d. - să achite integral debitele  pe care le are faţă de bugetul local până la încheierea
contractului de vânzare - cumpărare şi cele care decurg după încheierea contractului
de vânzare – cumpărare.

CAP. V. DISPOZIŢII FINALE

5.1.Toate obligaţiile reciproce se vor concretiza în contractul de vânzare-cumpărare.
5.2.Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitaţiei se pun la
dispoziţia solicitantului contra cost, în valoare de 50 lei.
5.3.Participanţii la licitaţie vor achita taxa de participare la licitaţie în suma de 50 lei.
5.4.Transmiterea dreptului de proprietate operează în momentul încheierii
contractului de vânzare – cumpărare în formă autentică.
Părţile se vor prezenta în termen de 20 zile după adjudecare la un birou notarial
pentru încheierea în formă autentică a contractului de vânzare – cumpărare.
5.5.Participarea la licitaţie este condiţionată de achitarea integrală de către aceştia a
debitelor pe care le au faţă de bugetul local, achitarea documentaţiei de licitaţie şi a
garanţiei de participare.
Participanţii la licitaţie pot fi persoane juridice sau persoane fizice.
Nu pot participa la licitaţie cei care :

- au debite faţă de Consiliul Local Nădlac
- sunt în litigii cu Consiliul Local Nădlac sau Primăria oraşului Nădlac
- au fost adjudecatari ai unei licitaţii anterioare şi nu au încheiat contract cu Consiliul

Local Nădlac

CAP. VI.CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A LICITAŢIEI
6.1.Condiţii tehnice şi organizatorice

Vânzarea se va face prin licitaţie publică  în data de ______.2014, ora 10,00 la
sediul primăriei oraşului Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 24.

Organizarea procedurii de licitaţie :
- comisia de licitaţie este numită prin dispoziţia primarului
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- nu pot participa la licitaţie, în calitate de cumpărători, membrii comisiei de
evaluare, membrii comisiei de licitaţie şi nici soţul (soţia), fraţii , copiii şi părinţii acestor
membri

- comisia de licitaţie va analiza documentele prezentate şi va întocmi lista cu
participanţii acceptaţi, excluzând de la participare pe cei care nu au prezentat în
totalitate, până în preziua licitaţiei, adică ______.2014, ora 12,oo, documentele de
participare

- şedinţa este condusă de preşedintele comisiei de licitaţie
- comisia stabileşte salturile de supralicitare
- în ziua şi la ora stabilite pentru începerea licitaţiei, în cazul în care sunt minimum

doi participanţi la licitaţie, preşedintele comisiei anunţă obiectul licitaţiei, face prezenţa
participanţilor la licitaţie şi constată dacă sunt îndeplinite condiţiile legale pentru
desfăşurarea acesteia, inclusiv cele de publicitate.

- preşedintele anunţă preţul iniţial de vânzare de la care se porneşte strigarea, cu
precizarea salturilor de supralicitare stabilite de comisie.

- În cazul în care nu s-au prezentat minimum doi participanţi la licitaţie sau în cazul în
care nici un ofertant nu a oferit cel puţin preţul de pornire, licitaţia se va repeta în
aceleaşi condiţii, încheindu-se proces verbal de constatare.

- repetarea licitaţiei se va face după trecerea a cel puţin 10 zile de la data precedentei
- participanţii la licitaţie vor prezenta oferte de preţ prin strigări, ofertă care trebuie să

respecte condiţiile de salt precizate la deschiderea licitaţiei.
- preşedintele de comisie anunţă tare şi clar suma oferită de licitant
- dacă la a treia strigare a ultimei oferte nu se strigă o sumă mai mare, preşedintele

comisiei anunţă adjudecarea licitaţiei celui care a oferit ultima sumă.

6.2.Condiţii financiare şi juridice

6.2.1. Garanţia de participare

- Garanţia de participare este în cuantum de 100 lei, aceasta se constituie până cel
târziu în preziua începerii licitaţiei la sediul Primăriei oraşului Nădlac, str. 1 Decembrie
nr. 24, ora 12,00, prin scrisoare de garanţie bancară, în original sau prin depunerea la
casieria primăriei oraşului Nădlac a ordinului de plată, cu condiţia confirmării acestuia
de către banca emitentă. Contul primăriei oraşului Nădlac în care se va depune
garanţia de participare este RO56TREZ0215006XXX018894
Depunerea garanţiei este obligatorie şi constituie un criteriu eliminatoriu.
Dacă din diferite motive licitaţia se amână, se revocă sau se anulează, decizia de
amânare, revocare sau anulare nu poate fi atacată de către participanţii la licitaţie.
În acest caz, participanţilor la licitaţie li se va înapoia în termen de 5 zile de la data
licitaţiei garanţia de participare pe baza unei cereri scrise şi înregistrate la Primăria
oraşului Nădlac.
Prin înscriere la licitaţie toate condiţiile impuse prin caietul de sarcini se consideră
însuşite de participanţii la licitaţie.
Participanţii la licitaţie pierd garanţia depusă dacă persoana juridică/persoana fizică,
care a câştigat licitaţia, refuză să semneze contractul de vânzare – cumpărare.
Garanţia participantului care a câştigat licitaţia rămâne în contul preţului de vânzare.
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6.2.2.Criterii de calificare şi de selecţie-documente solicitate

6.2.2.1. Situaţia personală a participanţilor  la licitaţie:

- pentru participanţi persoane juridice:
- fişa informaţii generale: denumire participant, sediul/adresa, număr de telefon
( fax), cod poştal, persoana de contact, cod fiscal, cont bancar de trezorerie
- declaraţie din care rezultă faptul că participantul nu este membru al comisiei de
evaluare, membru al comisiei de licitaţie şi nici soţul (soţia), fratele, copilul sau
părintele acestor membri
- act constitutiv al societăţii (statut/contract), certificat de înregistrare fiscală,
certificat de înregistrare la Registrul Comerţului
- ultimul bilanţ contabil vizat de DGFP, raportarea semestrială şi ultima balanţă de
verificare
- dovada că nu se află în litigiu cu Consiliul Local al oraşului Nădlac, respectiv
primăria oraşului Nădlac, aceasta eliberându-se la cerere de către primăria oraşului
Nădlac
- Certificat fiscal prin care să se ateste faptul că nu are datorii bugetare faţă de
Direcţia Generală a Finanţelor Publice, precum şi Consiliul Local al oraşului Nădlac.
Certificatele fiscale vor fi eliberate şi de instituţiile abilitate din localitatea de reşedinţă
a participantului şi vor fi depuse în formă originală.
- actul autentic de reprezentare, în cazul în care documentele sunt depuse de
împuterniciţii participanţilor şi nu de către aceştia personal.
- xerocopie după chitanţele care atestă plata caietului de sarcini ( 50 lei ), a taxei de
participare (50 lei) şi a garanţiei depuse ( 100 lei ).

- pentru participanţi persoane fizice:
- fişa informaţii generale: denumire participant, adresa, număr de telefon (fax), cod
poştal, persoana de contact, cont bancar de trezorerie
- declaraţie din care rezultă faptul că participantul nu este membru al comisiei de
evaluare, membru al comisiei de licitaţie şi nici soţul (soţia), fraţii, copiii şi părinţii
acestor membri
- dovada că nu se află în litigiu cu Consiliul Local al oraşului Nădlac, respectiv
primăria oraşului Nădlac, aceasta eliberându-se la cerere de către primăria oraşului
Nădlac.
- Certificat fiscal prin care să se ateste faptul că nu are datorii bugetare faţă de
Direcţia Generală a Finanţelor Publice, Consiliul Local al oraşului Nădlac.
Certificatele fiscale vor fi eliberate şi de instituţiile abilitate din localitatea de reşedinţă
a participantului şi vor fi depuse în formă originală.
- actul autentic de reprezentare, în cazul în care documentele sunt depuse de
împuterniciţii participanţilor şi nu de către aceştia personal.
- xerocopie după chitanţele care atestă plata caietului de sarcini ( 50 lei ), a taxei de
participare ( 50 lei ) şi a garanţiei depuse ( 100 lei ).

6.2.2.2.Dreptul participanţilor la licitaţie de a solicita clarificări

După obţinerea caietului de sarcini, cei care doresc să participe la licitaţie au
dreptul să solicite clarificări despre elementele cuprinse în aceasta până cel târziu cu 5
zile înainte de data desfăşurării procedurii de licitaţie, ora 16,oo. Solicitările se vor
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transmite la sediul primăriei oraşului Nădlac, str. 1 Decembrie, nr. 24, jud. Arad, cod
315500. Primăria oraşului Nădlac are obligaţia de a răspunde la orice clarificare
solicitată într-un interval de timp care să nu depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare
de la solicitare. Răspunsul la solicitare se va transmite tuturor participanţilor care au
cumpărat caietul de sarcini, fără a se dezvălui identitatea celui care a solicitat
respectivele clarificări.

6.3.Finalizarea procedurii de licitaţie.

La data desfăşurării licitaţiei publice, comisia de licitaţie stabilită conform dispoziţiei
primarului oraşului Nădlac, va parcurge următoarele etape:
- examinează documentaţia de participare şi stabileşte eventualele  întârzieri care

duc la excluderea de la licitaţie a participanţilor în cauză
- Exclude de la licitaţie participanţii care au depus documentaţia incompletă
- Şedinţa de licitaţie se finalizează printr-un proces verbal în care se consemnează

modul de desfăşurare a licitaţiei respective, aspectele formale constatate la
verificarea documentaţiei de calificare.

- În ziua şi la ora stabilite pentru începerea licitaţiei, în cazul în care sunt minimum
doi participanţi, preşedintele comisiei anunţă obiectul vânzării, constată dacă sunt
îndeplinite condiţiile legale pentru desfăşurarea acesteia, inclusiv cele de
publicitate.

Licitaţia pentru vânzarea terenului se va desfăşura în data de ___/___/2014, la
sediul Primăriei oraşului Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 24.

Precizări: Înscrierea la licitaţie se poate efectua până cel târziu în preziua licitaţiei
inclusiv, ______2014, ora 12,oo, la sediul Primăriei oraşului Nădlac - birou
registratură.

Preţul de pornire a licitaţiei publice referitor la vânzarea terenului este de:
3 euro/mp.
Limba de redactare a ofertei: limba română.

Participantul care a câştigat  licitaţia, se obligă să achite preţul terenului în
termen de 20 zile de la semnarea procesului-verbal de adjudecare la valoarea
adjudecată, la data semnării contractului de vânzare - cumpărare în faţa notarului
public .
Nesemnarea de către participantul care a câştigat  licitaţia, a contractului în termenul
stabilit duce la pierderea garanţiei de participare şi disponibilizarea lotului de teren
pentru o nouă procedură.
Pentru participantul care a câştigat licitaţia şi a încheiat contractul de vânzare-
cumpărare, garanţia depusă pentru înscrierea la licitaţie se va reţine şi va constitui
avans din preţul de vânzare datorat de către cumpărător.
Din taxa de participare la licitaţie se suportă cheltuielile privind organizarea procedurii
(anunţuri publicitare, cheltuieli materiale - furnituri de birou).
Eventualele contestaţii cu privire la desfăşurarea procedurii de licitaţie se pot depune
la registratura Primăriei oraşului Nădlac în termen de 48 ore de la data desfăşurării
licitaţiei, iar comisia de soluţionare a contestaţiilor stabilită prin dispoziţia primarului
va analiza şi instrumenta contestaţiile în termen de 5 zile de la data înregistrării
acestora.
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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.74
din 24.06.2014

privind aprobarea acordului de cooperare care se va încheia între Orașul Nădlac și
Clubul Sportiv Victoria Nădlac

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
24.06.2014,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.6408/2014
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
nr.6402/2014
- Hotărârea Consiliului Local nr.14/30.01.2014 privind aprobarea bugetului de venituri
și cheltuieli al Consiliului Local al Orașului Nădlac pe anul 2014
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.29/27.02.2014 privind alocarea sumei de
200.000 lei de la bugetul local pe anul 2014 Clubului sportiv de drept public
,, VICTORIA ” NĂDLAC
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.51/17.04.2014 privind aprobarea bugetului de
venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Victoria Nădlac pentru anul 2014
- 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 ublic ,, 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
- prevederile Legii nr.356/2013 a bugetului de stat pentru anul 2014
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finan ale, cu modificările și
completările ulterioare
- prevederile Legii nr.69/2000 a educa
completările ulterioare
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, juridică
şi de disciplină
- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie
mediu şi turism, administraţie publică locală
- avizul favorabil al comisiei pentru activită -culturale, culte, învă
sănătate și familie, muncă și protec

În temeiul art.36 alin.(2) lit."d", (6), lit.”a”, alin.(7) şi 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 acordul de cooperare care se va încheia între Orașul Nădlac
și CLUBUL SPORTIV VICTORIA NĂDLAC, conform anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.

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

- CLUBUL SPORTIV VICTORIA NĂDLAC
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- Instituţia Prefectului Judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios
Administrativ- Compartiment Juridic și Controlul Legalită

PREŞEDINTE DE TRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
HARAZIN ANDREI 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

Anexa la HCL nr.74/24.06.2014

ACORD  DE  COOPERARE
Incheiat azi____________2014

privind administrarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru activitatea sportiva a anului 2014, prin care
se vor stabilii sumele ce pot fi decontate din fondurile bugetului local in conformitate cu HG. Nr.

1447/28.11.2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportiva.

Prezentul acord de cooperare s-a încheiat în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al
Orasului Nadlac nr.74 din data de 24.06.2014 privind aprobarea acordului de cooperare care se va încheia
între Orașul Nădlac și Clubul Sportiv Victoria Nădlac.

Art.1. PARTILE  CONTRACTANTE

ORASUL NADLAC, cu sediul in Nadlac, str. 1 Decembrie, nr. 24, Jud. Arad, cod postal 315500, CUI
3518822 , reprezentat prin VASILE  CICEAC primar

Si

CLUBUL SPORTIV ‚VICTORIA’ NADLAC cu sediul in Nadlac, str._________________,nr.___
Jud.Arad, avand codul unic de inregistrare  15303983, cont bancar RO17BRDE020SV38521310200 ,
deschis la Banca BRD sucursala Nadlac , reprezentata de Palis Gligor presedintele Consiliului de
Administratie

Convin sa incheie urmatorul acord de cooperare in urmatoarele conditii:

Art.2. OBIECTUL ACORDULUI DE COOPERARE
Obiectul acordului il constituie colaborarea in vederea sustinerii activitatilor sportive a sectiilor

din cadrul Clubului Sportiv”VICTORIA”Nadlac.

Art.3. OBLIGATIILE  PARTILOR
3.1 Orasul Nadlac va asigura resursele financiare necesare desfasurarii activitatilor sportive,

conform bugetului de cheltuieli si venituri aprobat pentru anul 2014.
3.2  Clubul Sportiv”VICTORIA”Nadlac va deconta veniturile de la bugetul local aprobat pentru

anul 2014, prin urmatoarele cheltuieli:
a. cheltuieli conform HG.Nr.1447/28.11.2007 – organizatiile sportive, persoane juridice de

drept public ori privat care, potrivit actului de inregistrare sau statutului, pot organiza, participa si/sau
finanta, dupa caz, activitati sportive, chEltuieli ce pot fi efectuate pentru realizarea activitatilor sportive:
cheltuieli de pregatire sportiva interna si internationala, cheltuieli de transport, cheltuieli de cazare,
cheltuieli de masa, cheltuieli privind alimentatia de efort, cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor si a
altor persoane, cheltuieli privind asigurarea persoanelor, a materialelor si a echipamentului sportiv si a
altor bunuri, cheltuieli pentru achizitionarea de materiale si echipament sportiv, cheltuieli medicale si
pentru controlul antidoping,alte categorii de cheltuieli, premii-indemnizatii- prime si alte drepturi, premii
pentru antrenori-tehnicieni si alti sportivi, alte premii, indemnizatii-prime si burse.

b. cheltuieli de functionare a bazelor sportive in aer liber si sala de sport: cheltuieli cu
obiecte de inventar, cheltuieli cu mijloace fixe, cheltuieli materiale-reparatii si intretinere, cheltuieli cu
salarizarea personalului angajat si contributiile aferente, cheltuieli cu energia consumata- apa-telefon si
internet, gaz consumat si alte cheltuieli neprevazute pentru functionare.



Art.4.  DURATA  ACORDULUI
Acordul se incheie pe perioada 01.06.2014 – 31.12.2014 cu posibilitatea prelungirii

acestuia, cu noi perioade de cate un an,  in conformitate cu aprobarea sumelor de finantare aprobate anual
prin hotarare de aprobare a bugetului local.

Art.5.  DISPOZITII  FINALE
5.1. Fiecare parte semnatara poate propune, in orice moment, amendamente la prezentul acord si

va initia consultari. Amendamentele convenite vor intra in vigoare dupa semnarea lor de ambele parti si
vor constitui parte integranta a acestui acord.

5.2.  Fiecare dintre parti poate denunta Acordul in orice moment, printr-o notificare scrisa
transmisa  celeilalte parti. In acest caz Acordul isi va inceta valabilitatea  dupa 3 luni de la data primirii
respectivei notificari.

5.3.    Partile vor urmari si asigura aplicarea unitara a dispozitiilor legale ce fac obiectul
prezentului acord.

5.4.     Partile raspund, in conditiile legii, de indeplinirea obligatiilor prevazute in prezentul acord.
5.5       Pentru realizarea prevederilor prezentului acord, partile desemneaza urmatoarele persoane

pentru contact:
Din partea Orasului Nadlac____________________________
Din partea Clubului Sportiv”VICTORIA”Nadlac___________________________

Prezentul acord de colaborare s-a incheiat in doua exemplare, câte un exemplar pentru
fiecare parte contractantă, la data de _______2014.

ORASUL  NADLAC                    CLUBUL SPORTIV’VICTORIA’NADLAC

PRIMAR PRESEDINTE  C.A.

CICEAC  VASILE PALIS  GLIGOR

SEF SERVICIU BUGET
GONDEC  PAVEL
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HOTĂRÂREA Nr.75
Din 24.06.2014

privind participarea Orașului Nădlac, în colaborare cu Liga Jude
Arad- Clubul pensionarilor Nădlac, în vederea acoperirii cheltuielilor de între

func

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
24.06.2014,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.6596/2014
- referatul serviciului buget nr.6571/2014
- cererea Clubului pensionarilor Nădlac nr.41/06.01.2014, înregistrată la primăria

orașului Nădlac sub nr.23/06.01.2014
- cererea Clubului pensionarilor Nădlac nr.45/07.042014, înregistrată la primăria

orașului Nădlac sub nr.3776/07.04.2014
- 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 Ordonan
funda

- 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, alin.2, lit.b, e, alin.7, 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,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă participarea Orașului Nădlac, în colaborare cu Liga Jude
a Pensionarilor Arad- Clubul pensionarilor Nădlac Nădlac, în vederea acoperirii
cheltuielilor de înre în orașul Nădlac, str.
George Coșbuc, nr.62.

Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 7000 lei din bugetul local, din Cap.59.11-
Asocia

Art.3 Se aprobă con colaborare, conform anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 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 Juridic și Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE
HARAZIN ANDREI SECRETAR



ALEXANDRU GROS



ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
ORAȘ NĂDLAC

Anexă
la HCL nr. din

CONTRACT DE COOPERARE
Încheiat la data de

În conformitate cu dispozi 26/2000 cu privire la
asocia cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor art. 36 alin.
(2) lit. b) și e), alin. (7) lit. a) din Legea administra
republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Hotărârii Consiliului Local al
Orașului Nădlac nr.75 din data de 24.06.2014 privind participarea Orașului Nădlac, în
colaborare cu Liga Jude nsionarilor Arad- Clubul pensionarilor Nădlac, se încheie
prezentul contract de cooperare, în vederea acoperirii cheltuielilor de între
func :

Art. 1. PĂR

Orașul Nădlac, cu sediul în Nădlac, str. 1 Decembrie , nr. 24, cod poştal 315500, CUI
3518822, reprezentat legal prin VASILE CICEAC - primar ,

şi

Liga Judeteana a Pensionarilor Arad – Clubul Pensionarilor Nadlac - cu sediul în
Nădlac, str. G. Cosbuc nr. 62 având codul unic de înregistrare 13433251, cont IBAN RO74
CECEAR0137RON0382837, CEC Agen , reprezentat prin președintele clubului,
dl. Ianecsko Andrei

Convin să încheie următorul contract de colaborare în următoarele condi

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului îl constituie colaborarea în vederea sustinerii activitatii

organizatiilor neguvernamentale locale care functioneaza in sediul  atribuit de catre Consiliul
Local Nadlac  clubului pensionarilor, respectiv: Clubul Pensionarilor, Asociatia
Nevazatorilor, Subfiliala Nadlac a Societatii Nationale de Cruce Rosie.

Art. 3. OBLIGA ILE PĂR
3.1. Orașul Nădlac va asigura resursele financiare necesare acoperirii cheltuielilor  de

intretinere si functionare a locatiei – incalzire, energie electrica, apa- canal, telefon, cablu TV,
salubritate

Alocatiile bugetare se vor face trimestrial conform bugetului aprobat pe anul in curs si
vor fi virate in contul indicat de catre beneficiar.

3.2. Beneficiarii aloca
cu activită al pe baza de acte doveditoare (facturi,
chitan

3.3. Clubul Pensionarilor va desfasura activitati specifice varstei a treia : intalniri
tematice, dezbateri, programe culturale, colaborare cu alte cluburi din zona, implicare
in viata sociala a comunitatii.
3.4. Asociatia Nevazatorilor va acorda sustinere logistica si materiala precum si
consiliere persoanelor cu deficienta de vedere din comunitate.



3.5. Subfiliala Nadlac a Societatii Nationale de Cruce Rosie isi va desfasura activitatea
de baza in aceasta locatie, va pregati teoretic si practic echipajele de sanitari, va
organiza cursuri specifice si va  acorda sprijin material persoanelor aflate in
dificultate.

Art. 4. DURATA CONTRACTULUI
Contractul se încheie pe perioada 01.07.2014 – 31.12.2014 cu posibilitatea prelungirii

acestuia, cu noi perioade de câte un an, în conformitate cu aprobarea surselor de finan
aprobate anual prin hotărâre de aprobare a bugetului local.

Art. 5. DISPOZI
5.1. Fiecare Parte semnatară poate propune, în orice moment, amendamente la

prezentul protocol şi va iniţia consultări. Amendamentele convenite vor intra în vigoare după
semnarea lor de ambele părţi şi vor constitui parte integrantă a acestui protocol.

5.2. Fiecare dintre părţi poate denunţa Protocolul în orice moment, printr-o notificare
scrisă transmisă celeilalte Părţi. În acest caz, Protocolul îşi va înceta valabilitatea după 3 luni
de la data primirii respectivei notificări.

5.3. Păr le ce fac
obiectul prezentului contract.

5.4. Păr
prezentul protocol.

5.5.  Pentru realizarea prevederilor prezentului protocol, păr
următoarele persoane pentru contact :

- din partea Orașului Nădlac – Gondec Pavel
- din partea Clubului Pensionarilor Nădlac – Ianecsko Andrei

Prezentul protocol de colaborare s-a încheiat în 2 exemplare, la data de
.________2014.

Orașul Nădlac LIGA JUDE ARILOR
ARAD

Clubul Pensionarilor Nădlac

PRIMAR, PREȘEDINTE

CICEAC VASILE IANECSKO ANDREI

ȘEF SERVICIU BUGET, CONTABIL,
GONDEC PAVEL
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HOTĂRÂREA nr .76
din 24.06.2014

privind participarea Orașului Nădlac, în colaborare cu Asocia
Evanghelică Nădlac și Liceul Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac, în vederea

acoperirii cheltuielilor cu salariile personalului nedidactic

Consiliului Local Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.06.2014,
Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului orașului Nădlac nr.6595/2014
- raportu l  de spec ia l i tate a serviciului buget din cadrul primăriei

nr.6563/2014;
- cererea Asocia r.3/16.01.2014,

înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.459/17.01.2014
- cererea Asocia

înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.3974/10.04.2014
- adresa Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac nr.881/27.05.2014,

înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.6570/24.06.2014
- prevederile Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.14/30.01.2014 privind

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli  al Consiliului Local Nădlac  pe
anul 2014 prin care au fost alocate resursele financiare în vederea acoperirii
cheltuielilor cu salariile personalului nedidactic (art. bugetar 59.11-
Asocia

- Prevederile Ordonan
funda și completările ulterioare

- 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, alin.2, lit.b, e, alin.7, lit.a din Legea nr.215/2001 privind

administraţia publică locală, republicată,  cu modificările şi completările
ulterioare

- a v i z u l favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,
protecţia mediului şi turism, administraţia public locală;

- av i z u l favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare,
agricultură, juridică şi de disciplină;

- av i z u l favorabil al 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 administraţiei publice locale nr.215/2001, cu

modificărileşi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă participarea Orașului Nădlac, în colaborare cu Asocia
Diakonia Evanghelică Nădlac și Liceul Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac în
vederea acoperirii cheltuielilor cu salariile personalului nedidactic.

Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 26.000 lei din bugetul local, din cap.



59.11- Asocia , pentru activităţile menţionate în cuprinsul art.1.
Art.3. Se aprobă conţinutul contractului de colaborare, conform anexei

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 . Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului

Nădlac și se comunică către:
- Serviciul buget din cadrul primăriei
- Asocia
- Liceul Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac
- Instituţia Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ–

Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE
HARAZIN ANDREI SECRETAR

ALEXANDRU GROS



ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
ORAȘ NĂDLAC

Anexă
la HCL NR.76 din 24.06.2014

CONTRACT DE COLABORARE
Încheiat la data de __________

În conformitate cu dispozi 26/2000 cu privire la
asocia și completările ulterioare, a prevederilor art. 36 alin.
(2) lit. b) ce locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Hotărârii Consiliului Local al
Orașului Nădlac nr.76 din data de 24.06.2014 participarea Orașului Nădlac, în colaborare cu
Asocia și Liceul Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac,
în vederea acoperirii cheltuielilor cu salariile personalului nedidactic, se încheie prezentul
contract de cooperare, în vederea acoperirii cheltuielilor cu salariile personalului nedidactic.

Art. 1. PĂR RACTANTE

1. Orașul Nădlac, cu sediul în Nădlac, str. 1 Decembrie , nr. 24, cod poştal 315500,
CUI 3518822, reprezentat legal prin VASILE CICEAC - primar

și

2. Asocia , cu sediul în Nădlac, P- , având
codul unic de înregistrare 4370111, cont IBAN RO87 BTRL 0020 1205 1862 51XX,
deschis la Banca Transilvania agen , reprezentată prin președintele
asocia , denumită în continuare Asocia

3. Liceul Teoretic ,, JOZEF GREGOR TAJOVSKY” NĂDLAC , cu sediul în
Nădlac, P-
Convin să încheie următorul contract de colaborare în următoarele condi

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului îl constituie acoperirea cheltuielilor cu salariile personalului

nedidactic de la grădini
Art. 3. OBLIGA ILE PĂR
3.1 Orașul Nădlac va asigura resursele financiare necesare retribuirii a 3 (trei)

salaria i care vor îndeplini atribu le din fișa postului.
3.2. Selectarea personalului destinat să desfă contract se va face
de conducerea Liceul Teoretic ,, JOZEF GREGOR TAJOVSKY” Nădlac.
3.3. Stabilirea fișei postului celor 3 ( trei angaja conducerea
Liceului Teoretic ,, JOZEF GREGOR TAJOVSKY” Nădlac.
3.4. Asocia va asigura angajarea personalului
nedidactic de comun acord cu conducerea Liceului Teoretic ,, JOZEF GREGOR
TAJOVSKY” Nădlac.
3.5. Orașul Nădlac va deconta cheltuielile cu salariile pe baza documentelor
justificative (state de plată, ordinele de plată a contribu dovada plă
nete) care vor fi întocmite de Asocia



Statele de plată vor fi întocmite în baza Listei de prezen
persoanele stabilite de conducerea Liceului Teoretic ,,JOZEF GREGOR
TAJOVSKY” Nădlac.

Art. 4. DURATA CONTRACTULUI
Contractul se încheie pentru anul 2014 cu posibilitatea prelungirii acestuia, cu noi

perioade de câte un an, în conformitate cu aprobarea surselor de finan al
prin hotărâre de aprobare a bugetului local.

Art. 5. DISPOZI
5.1. Fiecare Parte semnatară poate propune, în orice moment, amendamente la

prezentul contract şi va iniţia consultări. Amendamentele convenite vor intra în vigoare după
semnarea lor de păr şi vor constitui parte integrantă a acestui contract.

5.2. Fiecare dintre părţi poate denunţa Contractul în orice moment, printr-o notificare
scrisă care se transmite la fiecare parte contractuală. În acest caz, Contractul îşi va înceta
valabilitatea după 3 luni de la data primirii respectivei notificări.

5.3. Păr
obiectul prezentului contract.

5.4. Păr ga r prevăzute în
prezentul contract.

5.5.  Pentru realizarea prevederilor prezentului contract, păr
următoarele persoane pentru contact :

- din partea Orașului Nădlac - ___________________________
- din partea Asocia ghelică Nădlac -

___________________
- din partea Liceului Teoretic ,, JOZEF GREGOR TAJOVSKY” Nădlac-

_________
Prezentul protocol de colaborare s-a încheiat în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare

parte, la data de ____________.

Orașul Nădlac Asocia

PRIMAR, PROTOPOP,

CICEAC VASILE BALINT GHEORGHE

ȘEF SERVICIU BUGET, CONTABIL,
GONDEC PAVEL

Liceul Teoretic ,, JOZEF GREGOR TAJOVSKY” Nădlac

DIRECTOR

Prof.dr. HUSZARIK PAVEL



CONTABIL ȘEF

Ec. BOARI ANA
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