
JURIDIC 27.05.2014 1

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.54
Din 26.05.2014

privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac
din data de 26.05.2014

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
26.05.2014,

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 26.05.2014, 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.54/26.05.2014

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

26.05.2014

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 ordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 17.04.2014.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al
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 societă

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 execu
trimestrului I al anului 2014.

9.Proiect de hotărâre privind participarea Orașului Nădlac, în colaborare cu
Asocia
tradi

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local de acţiune al orașului
Nădlac pentru implementarea Srategiei Guvernului României de incluziune a cetă
români apar -2020.

11.Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurilor în
care persoanele care au săvâr
comunită

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării terenului eviden
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.

PREŞEDINTE DE RASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
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.55
Din 26.05.2014

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac
din data de 17.04.2014

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 26.05.2014,

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 17.04.2014, 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.55/26.05.2014
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

PROCESUL VERBAL
al desfăşurării şedinţei ordinare din data de 17.04.2014 a Consiliului local Nădlac

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 17.04.2014 a fost
convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.257/10.04.2014, 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, Ambrus Lubomir Ivan, Tocila Bogdan Valentin. Lipsesc consilierii: Balint Ioan
Iaroslav, Kiszel Dușan, Kszenics Pavel.

La ședință mai participă: 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
Gabriela Băgăianu- reprezentant S.C. AMROMCO ENERGY S.R.L., d-l Aldea Ioan- inspector
compartiment administrarea patrimoniului local, d-l Roszkoș Ioan- șef SVSU Nădlac, d-l
Istvanovicz Călin- consilierul primarului, d-l Farkaș Ștefan- referent birou administrat-v-
secretariat, d-l Iamriska Cristian- reprezentant NT-TV. D-l primar Vasile Ciceac lipsește
motivat fiind plecat în interes de serviciu la București.

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

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

D-l viceprimar Somrak Dusan propune pe d-l Harazin Andrei.
Deoarece nu mai există alte propuneri, se supune la vot această propunere, respectiv

alegerea în funcția de președinte de ședință pentru o perioadă de 3 luni a d-lui Harazin
Andrei, voturile fiind pronunțate astfel: 9 voturi DA, 3 abținere: Harazin Andrei, Faur Maria,
Lupșa Eugen; fiind întrunită majoritatea necesară adoptării hotărârii- votul majorității
consilierilor prezenți- 7 voturi.

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 17.04.2014.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 26.03.2014.

3.Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței comisiei de selecție și evaluare a
solicitărilor de finanțări nerambursabile alocate din fondurile bugetului local al Orașului
Nădlac pentru activități nonprofit de interes local în anul 2014.

4.Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri ca făcând parte din domeniul
public al orașului Nădlac, precum și transmiterea acestora în folosință operatorului regional
S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.
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5.Proiect de hotărâre privind înființarea Grupului de lucru local.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării S.C. AMROMCO ENERGY S.R.L.,

înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.1044/31.01.2014.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea de dare în administrare a unor bunuri,

proprietatea privată a orașului Nădlac, către S.C. APOTERM NĂDLAC S.A.
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnic-economice privind

obicetivul – Amenajare parc central în orașul Nădlac.
9.Diverse.
D-l primar propune introducerea următoarelor puncte, înainte de Diverse:
-Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic privind obiectivul“Reabilitare

ștrand- orașul Nădlac”.
-Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului

Sportiv Victoria Nădlac pentru anul 2014
Deoarece nu sunt alte propuneri sau modificări referitor la ordinea de zi, preşedintele

de şedinţă supune la vot „Proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei
ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 17.04.2014”, care este aprobat cu 12 voturi
DA. 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 26.03.2014.

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
26.03.2014”, 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 stabilirea componenței comisiei de
selecție și evaluare a solicitărilor de finanțări nerambursabile alocate din fondurile bugetului
local al Orașului Nădlac pentru activități nonprofit de interes local în anul 2014.

Președintele de ședință solicită avizelele comisiilor de specialitate, din partea celor 3
comisii de specialitate fiind acordat aviz nefavorabil.

D-na Mazuch Marinela face următoarele precizări:
- regulamentul este necesar să fie reanalizat, la ședința viitoare se poate supune spre

aprobare și regulamentul și numirea comisiei, consilierii nu sunt specialiști pe domenii,
aceste proiecte este necesar să fie analizate pe domenii de cultură, turism, protecția
mediului

- acest proiect este necesar să fie amânat, eventual acest regulament să fie simplificat
Nefiind alte discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat

aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, voturile fiind pronunțate astfel: 1 vot
NU: Faur Maria, restul consilierilor abținându-se de la vot, votul necesar adoptării proiectului
de hotărâre fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ), nefiind întrunită
majoritatea necesară adoptării.

Se trece la pct.4. Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri ca făcând parte
din domeniul public al orașului Nădlac, precum și transmiterea acestora în folosință
operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

D-l Paladie Răzvan susține că hidranții nu au fost instalați, să se facă adresă către
Compania de Apă, aceasta să precizeze de ce aceștia nu au fost instalați.

D-l Roszkoș Ioan susține că a fost întocmită harta de instalare a hidranților, a discutat
cu d-l Tosețchi Andrei, referitor la cei 9 hidranți, unde să fie instalați.

D-l Aldea Ioan susține că 5 au fost instalați, 4 mai trebuie instalați.
D-l Roszkoș Ioan face precizarea că există un număr de 9 hidranți cumpărați de 2 ani.
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D-l Bodnărescu Vasile întreabă cine verifică dacă hidranții sunt instalați sau nu.
D-l Aldea Ioan susține că se va face o informare în acest sens.
D-l Roszkoș Ioan propune instalarea de hidranți supraterani, chiar dacă sunt mai

costisitori, dar sunt mai lizibili, și în 2013, deși s-a solicitat, s-a montat un număr de 5
hidranți subterani.

Nefiind alte discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat
aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 12 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.5. Proiect de hotărâre privind înființarea Grupului de lucru local.
D-l Paladie Răzvan este de părere că atunci când se fac anumite propuneri, pentru

membri de comisie, să se precizeze motivul numirii acestora în cadrul comisiei.
Nefiind alte discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat

aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 12 voturi DA, votul
necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție
( 8 voturi ).

Se trece la pct.6. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării S.C. AMROMCO
ENERGY S.R.L., înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.1044/31.01.2014.

D-na Faur Maria este de părere că documentele care s-au depus de către societate ar
trebui anexate la proiectul de hotărâre, să fie afișate și pe site, deoarece combat ceea ce se
spune pe internet, societatea nu exploatează gaze de șist, ci este vorba de o exploatare
clasică a gazelor naturale, locuitorii trebuie să cunoască aceste aspecte.

D-na Gabriela Băgăianu face precizarea că este vorba de țiței, gaz condensat, nu este
vorba despre gaze de șist, o metodă clasică, nimic neconvențional.

D-l Roszkoș Ioan pune întrebarea având în vedere faptul că societatea explorează
gazele naturale, care este riscul producerii de incendii, precum și dacă există măsuri de
prevenire și de stingere.

D-na Gabriela Băgăianu susține că există compartiment psi, nu se ocupă personal de
aceste aspecte, prin autorizația de construire s-a instituit obligativitatea existenței avizului
psi, protecției civile, fiecare punct în parte a fost verificat, riscul producerii de incendii este
unul scăzut, nu este vorba de erupere naturală.

D-l Roszkoș Ioan susține că la sonda 1 a existat un incendiu.
D-na Gabriela Băgăianu susține că la acea sondă au fost ceva probleme în sensul că

s-a identificat o conductă veche despre care nu s-a știut.
D-l Roszkoș Ioan este de părere că ar trebui ca societatea să fie dotată cu detector de

gaze.
Nefiind alte discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat

aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 12 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.7. Proiect de hotărâre privind aprobarea de dare în administrare a
unor bunuri, proprietatea privată a orașului Nădlac, către S.C. APOTERM NĂDLAC S.A.

D-l Paladie Răzvan este de părere că având în vedere că avem și reprezentanți ai
consiliului local în cadrul consiliului de administrație de la societatea Apoterm, precum și
executivul pentru ședința viitoare să prezinte situația ponderii lucrărilor executate către
primărie, față de lucrările executate către terți.

Nefiind alte discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat
aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 11 voturi DA, 1 NU:
Paladie Răzvan, 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.8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnic-
economice privind obicetivul – Amenajare parc central în orașul Nădlac.

D-l Paladie Răzvan susține că din proiect a dispărut canișa pentru animale, iar
valoarea lucrării a rămas neschimbată, deși valoarea acesteia era destul de mare.

D-l primar susține că probabil este o eroare, se vor face modificările necesare.
D-l Tocila Bogdan susține că anumite lucrări au fost deja executate, prețul ar trebui

scăzut funcție de stadiul lucrărilor care au fost deja efectuate.
Nefiind alte discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat

aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 11 voturi DA, 1 NU-
Tocila Bogdan, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul
consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).

Se trece la pct.9. - Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic privind
obiectivul“Reabilitare ștrand- orașul Nădlac”.

D-l Lupșa Eugen este de părere că deoarece acest proiect presupune o realizare
multianuală, sumele fiind allocate procentual pe anii 2014-2015, execuția lucrării să fie
licitată în totalitate pe ani bugetari, poate că societatea câștigătoare a licitației pentru
execuția lucrării o va executa în întregime, cu plata în rate.

D-l Porubski Ioan întrebarea cine va administra ștrandul.
D-l Lupșa Eugen susține că poate fi în administrarea consiliului sau acesta poate fi

concesionat.
D-na Mazuch Marinela susține că din proiect nu rezultă care este soluția propusă

pentru apa din ștrand, să existe soluție pentru încălzirea apei, tocmai motivul de
nefuncționare a ștrandului este apa rece, poate există posibilitatea de utilizare a apei
geotermale.

Nefiind alte discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat
aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 11 voturi DA, 1
abținere: Tocila Bogdan, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din
numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).

Se trece la pct.10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli al Clubului Sportiv Victoria Nădlac pentru anul 2014.

D-na Mazuch Marinela face precizarea că în ce privește cheltuielile materiale acestea
ar trebui asigurate din bugetul local.

D-l Paliș Gligor este de părere că clubul nu funcționează corect, reparațiile de la sala
de sport, baza sportivă să se dea în administrare către club, deoarece altfel sunt probleme la
decontare, au fost probleme și acum la data efectuării controlului de către curtea de conturi,
a fost necesar să fie restituite sumele necheltuite, sunt probleme la decontare, ordine de
deplasare, volumul de muncă este mare, s-au constatat anumite deficiențe.

Nefiind discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 12 voturi DA, votul
necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8
voturi ).

Se trece la pct.11. Diverse.
D-l viceprimar susține că există depusă o cerere din partea părinților Copiilor care

practică karate, copii fiind învățați de către prof.Meseșan Liviu Sorin, se dorește înființarea
secției în cadrul clubului sportiv, clubul susține această activitate, deja au fost obținute
rezultate deosebite, locurile 1-3, activitatea până în prezent a fost susținută de părinți, este
vorba de multă muncă, seriozitate, iar propunerea clubului este de înființare a secției, la
prima rectificare de buget se va acorda și sprijin finaciar, acum este necesar acordarea unui
aviz de principiu, pentru ca să fie pregătită propunerea de modificare a organigramei, la
toamnă această activitate să fie susținută pentru participare la competiții. Bugetul aprobat
de către consiliul local permite funcționarea doar a secțiilor existente, la rectificare urmând a
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se aloca sumele minime necesare pentru această activitate, copii merită susținere, sunt toți
nădlăcani; se propune acordarea unui aviz de principiu pentru înființarea secției de karate în
cadrul clubului sportive, fiind pronunțate 11 voturi DA, 1 abținere- Faur Maria.

D-l Paliș Gligor susține că este o problemă și în ce privește adresa Clubului, sediul
este pe str. George Coșbuc, nr.54, se dorește modificarea sediului clubului la sala de sport,
dar nici acolo problema nu este rezolvată, deoarece construcția nu este întabulată.

D-l Lupșa Eugen susține necesitatea elaborării hotărârii de dare în administrare a sălii
de sport și a terenului către clubul sportiv, ca să se intre în legalitate, cu stabilirea clară prin
clauze contractuale a ceea ce se poate face acolo, reparațiile cine le face.

D-l Paliș Gligor susține că și acum este adresă depusă la primărie referitor la plata
reparațiilor la sala de sport, d-l Gondec Pavel susține că factura nu se poate plăti, având în
vedere apartamentul primăriei, acesta fiind liber se poate da pentru sediul clubului.

D-l Porubski Ioan susține că pe balcon curge de pe acoperișul blocului, apa se
prelinge la apartamentul de la etajul inferior, acesta nu este racordat la gaz.

D-l Lupșa Eugen este de părere că este necesar să fie făcute demersuri pentru
stabilirea sediului clubului la acest apartament.

D-l Porubski Ioan susține accesul liber al vehiculelor peste 5 tone pe str. N. Bălcescu
până la str. Independenței, convocarea comisiei locale de ordine publică. Susține faptul că
unele adrese depuse la primărie adresate consiliului local nu ajung în consiliu, de exemplu
adresa de la societatea Kovacs&Hegyes.

D-l secretar susține că adresele greșit trimise, nu se dau spre competenta soluționare
la consiliu, dacă acestea nu intră în atribuțiunile acestuia.

D-l secretar informează de faptul că a fost sâmbătă la Pecica, unde s-a desfășurat
întrunirea zonală, este vorba de o susținere a Casei Chineze, au fost prezenți 2 investitori,
existând posibilitatea de acces gratuit de internet pe străzi pe raza întregii localități, doar să
apară instalată sigla ca reclamă a societății, fiind vorba de o sumă modică de 10
lei/abonament/an, existând posibilitate de acces la informații, târguri, se poate beneficia de
fonduri rambursabile acordate în anumite condiții pe termen lung cu dobândă mică,
consilierii se pot înscrie și personal, punctul de lucru se află la Arad, la Universitatea Aurel
Vlaicu.

D-l Paladie Răzvan susține că cu acest sistem performant s-ar putea superviza
circulația în localitate, fiind vorba despre camere inteligente de recunoaștere facială, aceștia
sunt interesați să încerce tehnologiile existente în spații europene.

D-l Porubski Ioan susține că poate există posibilitatea finanțării campusului școlar pe
termen de 20 de ani, fără dobândă.

D-l Tocila Bogdan dorește transmiterea raportului Curții de conturi, de asemenea
întreabă de stadiul lucrărilor de reparații la mașina Smurd.

D-l primar susține că motorul este venit, reparația fiind gata în câteva zile.
D-l Tocila Bogdan întreabă dacă pentru lucrările de reparații care se execută există

garanție.
D-l primar susține că reparațiile se execută la reprezentanța Volkswagen și pentru

orice piesă nouă care se schimbă se oferă garanție, mașina fiind reparată la începutul
săptămânii viitoare.

D-l Tocila Bogdan este de părere că locuitorii ar trebui scutiți de plata acestei taxe
pentru acest an, deoarece nu beneficiază de Serviciul Smurd, nu suntem capabili să
rezolvăm problema, gestionarea serviciului nu este făcută cum trebuie, oamenii sunt acasă
în șomaj tehnic.

D-l primar susține că oricine poate să meargă să vadă cum sunt efectuate reparațiile,
lucrarea nu s-a făcut deoarece nu au fost fonduri, la rectificarea din luna iulie, se va achita
suma reprezentând lucrările de reparații la mașina Smurd, se speră că se vor primi fondurile
necesare de la consiliul județean, această mașină s-a obținut destul de greu.
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D-l Paladie Răzvan susține necesitatea programării lucrărilor de săpare pentru
canalizare din centrul orașului cât de curând, pentru ca acestea să fie finalizate până la
sărbătorirea Zilelor orașului, sens în care să se transmită adrese și către agenții economici
din centru să cunoască când se vor începe lucrările.

D-l viceprimar susține că durata lucrărilor în zona centrală este de aproximativ o lună
și jumătate, ar fi ideal în lunile iunie-iulie când apa freatică este scăzută, copii se află în
vacanță, fiind și ziua de muncă mai lungă.

D-l Paladie Răzvan este de părere că lucrările din centru ar trebui făcute cât de
curând dacă timpul o va permite.

D-l Bodnărescu Vasile întreabă dacă s-au început lucrările de subtraversare de la
autostradă.

D-l primar susține că au fost organizate întruniri cu reprezentanții societății,
agricultorii, dar nu există momentan vreun răspuns concret în acest sens.

D-l Tocila Bogdan ridică problema efectuării analizei la apa de la fântânile publice și
afișarea dacă aceasta este sau nu potabilă.

D-l primar susține că analize se pot face, însă modificări în structura apei pot apărea
după instalarea plăcuței, cine își asumă răspunderea în situația în care apa își modifică în
timp structura.

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 17.04.2014.

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
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.56
Din 26.05.2014

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local
Nădlac din data de 25.04.2014

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 26.05.2014,

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 25.04.2014, 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.56/26.05.2014
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

PROCESUL VERBAL
al desfăşurării şedinţei extraordinare din data de 25.04.2014 a Consiliului local Nădlac

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 25.04.2014 a
fost convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.263/23.04.2014, 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, Ambrus Lubomir Ivan, Kszenics Pavel, Tocila Bogdan Valentin. Lipsesc consilierii:
Balint Ioan Iaroslav, Kiszel Dușan.

La ședință mai participă: d-l primar Vasile Ciceac, d-l secretar Alexandru Gros, d-na
Ianecsko Alina- consilier juridic din cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului local al
orașului Nădlac, d-l Iasovics Claudiu- inspector compartiment informatizare, 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 extraordinare a
Consiliului local din data de 25.04.2014.

2.Proiect de hotărâre 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.

3.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 25.04.2014”, care este aprobat cu 13
voturi DA. 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 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.

D-l Iasovics Claudiu precizează că se alocă fonduri europene, proiectul este depus,
fiind necesar aprobarea contribuției proprii de 2 %, proiectul de campus este același, nefiind
modificat în vreun fel, valoarea totală a fost modificată ca urmare a valorii TVA, există deja
sume care au fost achitate anterior, proiect tehnic, avize, facturi care sunt achitate, s-a
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trecut deja de 2 etape și mai este doar o singură etapă de care trebuie să se treacă, fiind
faza finală.

D-na Mazuch Marinela susține că se finanțează doar lucrările la școli neterminate, nu
și construcții noi, este obligatoriu ca solicitantul pentru a fi eligibil să fie administrația publică
locală, deci nu pot fi derulate proiectele începute de către inspectorate școlare, fiind unități
care nu se încadrează: Semlac, Pecica, există fonduri suficiente, încă aproximativ 65 %.

D-l secretar susține că și materialele față de anul 2007 când s-a elaborat studiul și
proiectul s-au ieftinit.

D-na Mazuch Marinela este de părere că acest proiect trebuie finalizat, ideea este că
conform solicitării lucrarea este necesar să fie finalizată de către același constructor, fiind
condiție eliminatorie, există situații în care acesta nu mai există, noi avem un atu în acest
sens deoarece societatea a fost preluată de o altă societate cu același CUI, preluând toate
drepturile și obligațiile acesteia.

D-l Iasovics Claudiu precizează că valorile din contract nu au fost modificate în vreun
fel, doar în ce privește valoarea TVA, iar în ce privește termenul de finalizare a lucrărilor,
acesta este 31.12.2015.

D-l Bodnărescu Vasile susține că construcția de la campus este neconservată și
probabil lucrarea va presupune anumite costuri în plus.

D-na Mazuch Marinela susține că se va efectua o evaluare, cât se va păstra din
construcție și cât se dărâmă, nefiind vorba de costuri suplimentare, de administrarea și
managementului proiectului se va ocupa administrația publică locală, acest proiect trebuie
văzut ca unul pe termen lung, nefiind construit doar pentru copii din Nădlac, poate fi privit
ca un obiectiv care va aduce bani la buget, un centru de calificare.

D-l Paladie Răzvan este de părere că și profilul școlii în acest caz va trebui modificat.
D-l primar susține că există membri ai consiliului local care fac parte din consiliul de

administrație al școlii și pot susține aceste aspecte.
D-na Mazuch Marinela este de părere că se va impune să se trimită adresă către

Consiliul Județean Arad pentru susținerea financiară a proiectului, pentru acel cuantum de 2
%.

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

D-l Tocila Bogdan susține că s-a abținut de la vot deoarece conform devizului suma
este mult mai mică, astfel că proiectul sigur a fost nemodificat, lucrarea nefiind realizată în
totalitate.

D-na Mazuch Marinela susține că sunt anumite cheltuieli care au fost achitate deja, iar
în ce privește proiectul, valorile acestuia nu au fost modificate în vreun fel.

Se trece la pct.3. Diverse.
D-l primar susține că motorul de la mașina Smurd a fost montat, în cursul zilei de

astăzi se va finalize lucrarea, șeful serviciului SVSU împreună cu șoferul, precum și un
delegat de la ISU au fost la Arad să verifice componentele dacă se află la parametric legali,
astăzi mașina se va roda, de mâine aceasta va fi deja în curte. Anunță consilierii locali că
primăria orașului Nădlac împreună cu Ambasada Slovaciei și UDSCR organizează duminică
27.04 un concert coral de fete al Radioteleviziunii Timișoara, eveniment care se va desfășura
la Casa de cultură, la orele 19,oo, consilierii care au disponibilitatea și dorința să participe,
deoarece va fi ceva frumos, să anunțe în acest sens și cunoscuții, prietenii, rudele.

D-l viceprimar face precizarea că acest concert va avea o durată de o oră, copii au
învățat special o piesă în limba română pentru acest concert.
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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 25.04.2014.

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.57
Din 26.05.2014

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 societă

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
26.05.2014,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac Nădlac nr.4912/2014
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr.4424/2014
- adresa S.C. Compania de Apă Arad S.A. nr.8109/24.04.2014,

înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr.4424/25.04.2014
- prevederile art.3(3) și art.15(3), lit.j ale Actului constitutiv al S.C.

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

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

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

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

HOTĂRĂŞTE:

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

- să aprobe participarea Companiei la majorarea capitalului social
societă reș S.A. cu suma de 804.000 lei

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

- S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.
- Instituţia Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ– Compartiment Juridic și Controlul Legalităţii Actelor

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

H O T Ă R Â R E A nr.58
din 26.05.2014

privind darea în administrare a unor imobile către Clubului Sportiv Victoria Nădlac aflat
în subordinea Consiliului Local Nădlac

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
26.05.2014,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.5080/2014
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
nr.4874/2014
- 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 lisportiv de drept 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
- prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al
acesteia, cu modificările și 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 ret și sport

În temeiul art.36 alin.(2) lit."c", art.124 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 darea în administrare cu titlu gratuit, pe termen limitat,
CLUBULUI SPORTIV VICTORIA NĂDLAC a imobilelor apar -
respectiv construc , astfel:

- baza sportivă, tribună și vestiare, număr inventar 10088, precum și
terenul aferent acestei construc – parcela nr. cad.303540, suprafa
acte 7286 mp, suprafa
nr.303540 Nădlac, număr inventar 10142, bunuri apar
al orașului Nădlac, conform fișelor tehnice de inspec - anexele
nr.1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre

- sala de sport cu număr inventar 10074, apar domeniului public al
orașului Nădlac, conform fișei tehnice de inspec - anexa nr.3
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre
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Art.2. Se aprobă contractul-cadru de dare în administrare cu titlu gratuit, a
imobilelor men orm anexei nr.4 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Perioada de administrare este de 5 ani de la data semnării procesului
verbal de predare-primire; pe perioada administrării, Clubul Sportiv Victoria Nădlac nu
va schimba destina fectua
pe bază de proces-verbal care constituite anexă la contractul de administrare.

Art.4. Prezenta hotărâre revocă în mod corespunzător toate prevederile
contrare prezentei adoptate anterior.

Art.5. 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
HARAZIN ANDREI SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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Anexa la H.C.L. nr.58/26.05.2014

CONTRACT CADRU DE DARE ÎN ADMINISTRARE

Între,
1. Oraşul Nădlac, în calitate de proprietar, cu sediul în Nădlac, str. 1 Decembrie

nr. 24, jud. Arad, CF 3518822, reprezentat legal de d-l primar Vasile Ciceac
şi

2. Clubul Sportiv Victoria Nădlac, club sportiv de drept public, aflat în
subordinea Consiliului Local Nădlac, cu sediul în localitatea Nădlac, str. George Coșbuc,
nr.56, bl…….,sc…..., et…….,ap….., jud. Arad, CIF 15303983, reprezentat legal
prin___________legitimat/legitimată cu C.I. seria …, nr………eliberată la data
de……………, CNP…………………………., în calitate de administrator

În baza art.867 și următoarele din Codul Civil, a Legii 213/1998 privind
proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările
ulterioare, al art.124 al Legii nr.215/2001 al administra
cu modificările și completările ulterioare, al Hotărârii Consiliului Local al oraşului Nădlac
nr.58/26.05.2014 privind darea în administrare a unor imobile către Clubului Sportiv
Victoria Nădlac aflat în subordinea Consiliului Local Nădlac, a intervenit prezentul contract
de administrare.

CAP. I. Obiectul contractului

Art. 1 Proprietarul transmite administratorului dreptul de administrare cu titlu gratuit
asupra bunurilor imobile apar - construc
și teren, numerele de inventar 10088, 10074, 10142.

Dreptul de administrare constă în posesia și folosin
individualizate anterior, prin exerci -se aduce atingere regimului
juridic al proprietă
imprescriptibilitate.
Art. 2 Imobilele men a art.1 se predau în stare de folosinţă, cu instalaţiile şi
inventarul prevăzute în procesul verbal de predare – preluare, încheiat între sus-numiţii,
anexă la prezentul contract de dare în administrare.

CAP. II. Termenul contractului

Art. 3 (1) Termenul de închiriere este de 5 ani, cu începere de la data de ( data
semnării procesului verbal de predare-primire) ……………până la data de…………….
(2) La expirarea termenului, contractul poate fi prelungit cu acordul ambelor părţi pe o
perioadă stabilită de comun acord de către păr , ini
fiind necesar să fie comunicată în scris de către partea contractantă interesată cu cel
pu .

CAP.III. Drepturile

Art. 4 Clubul Sportiv Victoria Nădlac se obligă:
- să folosească imobilele potrivit destinaţiei prevăzute în prezentul contract, neputându-se
schimba destina - activitate sportivă
- să folosească imobilele pentru uz
decurge din natura bunurilor
- este un simplu detentor precar și este obligat la înapoierea bunurilor imobile în
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individualitatea lor, în starea în care au fost date în administrare
- să folosească imobilele, potrivit instruc
tehnică a construc
- are obliga
folosind și administrând bunurile ca un bun proprietar
- ia măsuri
administrare
- să apere bunurile imobile de posibilele atingeri aduse dreptului de administrare. În
litigiile privitoare la dreptul de administrare, în instan arul acestui drept va sta în
nume propriu. În litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunurilor, titularul
dreptului de administrare are obliga
de proprietate, potrivit prevederilor Codului de procedură civilă. Titularul dreptului de
administrare răspunde, în condi
neîndeplinirii acestei obliga linirea acestei obliga
revocarea dreptului de administrare.
- nu poate supune imobilele executării silite
lor
- are obliga
imobile, care se vor efectua numai cu acordul prealabil al acestuia
- este obligat să suporte cheltuielile necesare folosin
dreptul să ceară restituirea acestor cheltuieli care sunt un accesoriu al folosin
- cheltuielile rezultate din repara
către administrator
-să asigure curăţenia şi igienizarea imobilelor care face obiectul contractului de
administrare, pe toată durata contractului
-să respecte toate normele de prevenire şi stingere a incediilor, prevăzute de lege
-să răspundă pentru pagubele provocate de incendiu dacă nu va dovedi că incendiul a
provenit din caz fortuit, forţă majoră, dintr-un defect de construcţie ori prin comunicarea
focului de la un imobil vecin
-să nu cedeze în vreun fel bunurile sau să cesioneze contractul de dare în administrare
-să nu efectueze modificări sau transformări neautorizate
-să permită proprietarului accesul în imobil în vederea efectuării de către acesta a
controalelor periodice privind verificarea modului de îndeplinire a obligaţiilor contractuale;
anterior efectuării controlului, proprietarul îl va înştiinţa pe administrator cu privire la data
şi ora în care acesta urmează să se efectueze
- va restitui bunurile imobile la termenul stabilit de către păr în starea
în care au fost primite, conform procesului verbal de predare-primire, cu eventualele
îmbunătă efectuate pe durata desfășurării prezentului contract, în caz contrar
urmând să suporte contravaloarea daunelor produse
- în cazul în care administratorul sesizează existen sibilitatea existen
cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activită
acest fapt proprietarului, în vederea luării măsurilor ce se impun

CAP.IV. Drepturile

Art.5 Proprietarul se obligă:
- să nu aducă atingeri dreptului de administrare exercitat de către administrator
- să predea bunurile imobile pe bază de process-verbal prin starea acestora și inventarul
lor
- să garanteze pe administrator de evic
ter entru viciile care fac improprie folosin
sale
- să întreţină în bune condiţii elementele structurii de rezistenţă ale clădirii, elementele
de construcţie exterioare ale clădirii (acoperiş, faţadă, împrejmuiri, pavimente, scări
exterioare)
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CAP.V. Încetarea contractului

Art.6
(1)La expirarea duratei contractului, prevăzută la Cap. II al prezentului contract, prin
restituirea bunurilor cel pu
(2)Prezentul contract poate înceta din iniţiativa administratorului, înainte de expirarea
termenului pentru care a fost încheiat, cu condiţia notificării prealabile adresate
proprietarului cu cel puţin 30 (treizeci) de zile înainte;
(3)Contractul încetează la data desfiin v Victoria Nădlac înainte de
expirarea duratei contractului.
(4)Ca urmare a expirării termenului contractului, în cazul în care nu se solicită prelungirea
acestuia, precum şi ca urmare a rezilierii sau încetării contractului, în orice mod, potrivit
clauzelor sale, administratorul este obligat să elibereze imobilele în termen de 72 de ore
de la primirea notificării, în baza procesului verbal de predare-primire a acestora, sub
sancţiunea de daune interese cu începere de la data încheierii procesului verbal de
predare-primire a imobilelor şi până la data eliberării acestora.
(5)Pact comisoriu (de grad IV): Părţile, de comun acord, convin ca în caz de nerespectare
a uneia din condiţiile prevăzute de Cap.IV al prezentul contract, acesta se consideră
desfiinţat de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere, administratorul fiind
obligat să predea imobilele în maxim 72 de ore, libere de sarcini.
(6)În cazul în care interesul na , prin denun
către proprietar
(7)În cazul imposibilită
denun
(8)Este interzisă cedarea în vreun fel a bunurilor sau să cesionarea contractului de dare în
administrare, în caz de nerespectare a acestei obliga
reziliază de drept.

CAP.VI. FOR

Art.7 For
sau totale a obliga ceasta
ac
eveniment independent de voin
păr or
majoră are obliga
acesteia în termen de 5 zile de la apari
în vederea limitării consecin Dacă for e estimează a
ac
păr
pretinde celeilalte daune interese.

CAP.VII Alte clauze convenite de părţi

Art.8 Prin semnarea prezentului contract, administratorul declară că a citit cu atenţie şi a
înţeles toate clauzele prezentului contract cu care este de acord, fără a avea niciun fel de
obiecţii sau observaţii.

Art.9 Reclamaţiile privitoare la disciplina contractuală, notificările şi corespondenţa dintre
părţi se vor face în scris ( scrisoare recomandată cu confirmarea primirii sau prin orice alt
mijloc de comunicare care probează primirea).

Art.10 Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract
sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale
amiabilă de reprezentanţii lor. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale
amiabilă, părţile se vor adresa intanţelor judecătoreşti competente.
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Art.11 Orice modificare a prezentului contract nu se poate efectua decât cu acordul
păr r, consemnat într-un act adi

Prezentul contract s-a încheiat astăzi, …………….în două exemplare originale, câte
unul pentru fiecare parte.

PROPRIETAR ADMINISTRATOR
ORAȘ NĂDLAC CLUB SPORTIV VICTORIA NĂDLAC

PRIMAR
VASILE CICEAC



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.59
Din 26.05.2014

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

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
26.05.2014,

Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.4935/2014
- referatul Serviciului Centrului de zi de îngrijire a copiilor Nădlac

nr.32/08.05.2014, înregistrat la primăria oraşului Nădlac sub
nr.4904/08.05.2014

- Prevederile Hotărârii Guvernului nr.1438/2004 pentru aprobarea
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de
prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie
specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi,
cu modificările şi completările ulterioare

- Prevederile Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului, cu modificările şi completările ulterioare

- Prevederile Ordinului nr.24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime
obligatorii pentru centrele de zi, cu modificările şi completările ulterioare

- Prevederile art.36, alin.2, lit.d, alin.6, pct.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

- 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 avizează evaluarea 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, 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:

- Serviciului Centrului de zi de îngrijire a copiilor Nădlac
- Instituţiei 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 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.60
Din 26.05.2014

privind încheierea şi aprobarea exerciţiului bugetar
pe anul 2013

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
26.05.2014,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.5343/2014
- raport de specialitate a serviciului buget din cadrul primăriei nr.5336/2014
- prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală,

republicată,  cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu

modificările şi completările ulterioare
- prevederile Legii nr.5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013
- 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 contul de execu
anul 2013, conform Anexei 1.1 – Venituri și Anexei 1.2 – Cheltuieli.

Art.2 Se aprobă contul de execu
activită
anul 2013, conform Anexei 1.3 – Venituri și Anexei 1.4 – Cheltuieli.

Art.3 Se aprobă contul de execu
Orașului Nădlac pe anul 2013, conform Anexei 1.5.

Art.4 Se aprobă situa
Anexei 2.

Art.5 Se aprobă situa rate în eviden
data de 31.12.2013, conform Anexei 3.

Art.6 Se aprobă situa
și taxelor aferente bugetului local la 31.12.2013, conform Anexei 4.

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

- Instituţiei 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

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.61
Din 26.05.2014

privind participarea Orașului Nădlac, în colaborare cu Asocia
Evanghelică Nădlac în vederea conservării

slovace

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
26.05.2014,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.5399/2014
- raport de specialitate a serviciului buget din cadrul primăriei nr.5389/2014
- cererea Asocia

înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.459/17.01.2014
- 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 privire la asocia
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 Asocia ia
Diakonia Evanghelică Nădlac în vederea conservării și promovării culturii
tradi

Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 39.000 lei din bugetul local, din
Cap.59.11- Asocia
prevederilor art.1.

Art.3 Se aprobă con
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

- Asocia a Evanghelică Nădlac
- Instituţia Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ–

Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE ITATE
HARAZIN ANDREI 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.62
din 26.05.2014

privind aprobarea Planului local de acţiune al orașului Nădlac pentru implementarea
Srategiei Guvernului României de incluziune a cetă

romilor, aferente perioadei 2014-2020

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.05.2014,
Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.5028/2014
- referatul d-lui Farkaş Ştefan, referent din cadrul biroului administrativ

secretariat al primăriei oraşului Nădlac nr.5018/2014
- procesul verbal al Grupului de Lucru Local nr.4927/2014
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.46/17.04.2014 privind înfiin

Grupului de lucru local
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.1221/2011 privind aprobarea Strategiei

Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru
perioada 2012-2020

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

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Planului local de acţiune al orașului Nădlac pentru implementarea
Srategiei Guvernului României de incluziune a cetă
romilor, aferente perioadei 2014-2020, 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:

- Instituţia 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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PLAN DE ACTIUNE
2014-2020

Prioritate nr. 1 – Educatie – responsabili  David Daniela, Ştefan Farkaş
Obiectiv – Incurajarea tinerilor pentru a-şi  termina studiile

Activităti Termen de
realizare

Rezultate
estimate

Buget estimativ

1.) Colaborarea cu părintii La nevoie Convingerea
părinţilor de
necesitatea
studiilor

0

2.) Colaborarea cu tinerii,
si incurajarea lor .

Trimestrial Cât mai mulţi
tineri  romi cu
studii
finalizate.

0

4.)  Colaborarea cu şcoala La nevoie Inţelegere 0

Prioritate nr. 2 - Facilitarea accesului pe piaţa muncii – responsabili Farkaş
Ştefan, Iolan Luncan

Obiectiv – Angajarea a cât mai multe persoane

Activităti Termen de
realizare

Rezultate
estimate

Buget
estimativ

Contactarea si colaborarea
cu o firmă de amplasare a
forţei de muncă pe piaţa
muncii

Trimestrial Obţinerea de
informaţii cu
privire la locurile
de muncă
vacante

0

Informarea romilor despre
oferta

Organizat in
colaborare cu
firma

Angajarea a cât
mai multe
persoane

0
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Prioritate nr. 3 – facilitare prin întocmirea actelor – Rrsponsabili Lucian Brăiţă,
Ştefan Farkaş

Obiectiv –Identificarea persoanelor fără acte de identitate
- Obţinerea actelor de identitate

Activităti Termen de
realizare

Rezultate
estimate

Buget estimativ

Intocmirea actelor pentru
obtinerea cărtii de
identitate

La nevoie obţinerea
actelor

0

Colaborarea cu
S.P.C.L.E.P.  Nădlac

La nevoie Rezolvarea
problemelor

0

- Consultanţă pentru
probleme juridice –
instanţă
-Conştientizarea
consecinţelor pentru
nepunerea în executare a
unor hotărâri ale
administraţiei publice
locale sau ale instanţelor
de judecată.

La nevoie Eliminarea
situaţiei de
neexecutare a
hotărârilor
judecătoreşti

0

Organizarea unor întâlniri
între Poliţia Oraşului
Nădlac şi comunitatea de
rromi.

Anual -Aducerea la
cunoştinţă de
către organele
de poliţie a
legislaţiei în
vigoare,
-Posibilitatea
rromilor de a-
şi exprima în
faţa organelor
de poliţie
problemele cu
care se
confruntă

0
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Prioritate nr. 4 – Cultură – responsabil Muszikaş Irina
Obiectiv – Păstrarea si promovarea culturii etniei rome

Activităti Termen de
realizare

Rezultate
estimate

Buget
estimativ

formarea unei trupe de
dans

Primul trimestru Promovarea
valorilor
culturale
tradiţionale

0

Participarea la evenimente
culturale

La  nevoie Integrare sociala 0

Semnătura,
GRUP DE LUCRU LOCAL

Farkaş Ştefan

David Daniela Liliana

Brăiţă Lucian

Mazuch Marinela
Luminiţa Felicia

Muzsikaş Irina

Iolan Luncan
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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.63
Din 26.05.2014

stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurilor în care persoanele care au săvârșit
infrac

stabilită de către o instan

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
26.05.2014,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului  oraşului Nădlac nr.5079/2014
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei

oraşului Nădlac nr.5340/2014
- referatul biroului administrativ-secretariat din cadrul primăriei nr.5210/2014
- adresa Serviciului de Proba

la primăria orașului Nădlac sub nr.4770/06.05.2014
- prevederile noului Cod penal aprobat prin Legea nr.286/2009 privind regimul

juridic al obliga
persoanele care au săvâr -una dintre
următoarele modalită : Amânarea aplicării pedepsei
( art.85, alin.2, lit.b ) ; Suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei
( art.93, alin.3 ) ; Înlocuirea pedepsei amenzii neexecutate cu muncă în folosul
comunită

- Prevederile Ordonanţei nr.21 din 30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor
urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare

- prevederile art. 36 (1), (2), lit.”d”, (6) lit. a pct.16 din Legea nr.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 activită - culturale, culte,
învă
tineret și 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 domeniile serviciilor publice și locurile în care persoanele
care au săvâr , astfel:

- Biblioteca şcolii şi  biblioteca orăşenească
- Activităţi de curăţenie şi întreţinere spaţii verzi în şcoli, grădiniţe şi alte

instituţii publice şi în jurul acestora
- Lucrări de întreţinere şi  curăţenie la terenul de fotbal şi tenis
- Lucrări de curăţenie la sediul primăriei şi în jurul instituţiilor publice
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- Activităţi de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor verzi din parcurile oraşului,
săpat, greblat, tuns gard viu, udat, adunat iarbă după cosit, cosit gazon

- Lucrări de desfundat canale, curăţit şanţuri, plombări manual cu griblură
pe străzile pietruite  din oraş

- Decolmatarea podurilor
- Cură

plastic, gunoaie
- Cură

G. Coșbuc, N. Bălcescu, G. Enescu, prin îndepărtarea vegeta
ierboase din acestea

- Cură
gunoaie, împrăștierea mușiroaielor etc.

- Săparea zonelor florale din centrul orașului, de la sensul giratoriu și din
Parcul Pădurice

- Cură rin tăierea vegeta
din zona PTF Nădlac, cură
marginea DN 7 )

- Intervenţii pe perioada calamităţilor, inundaţiilor, polei, deszăpeziri
- Curăţenie în jurul cimitirelor din oraş şi incinta lor
- Repararea şi vopsirea băncilor şi igienizarea complexelor de joacă pentru

copii
- Activităţi de curăţenie de la periferia oraşului

- Curăţirea malurilor râului Mureş
- Str. L. Boor  colţ cu Abatorului
- Str. Digului între str. Independenţei şi M. Viteazulşi

între str. Griviţei şi str. Grănicerilşor
DN 7 de la vamă până la ieşirea din oraş

Art.2. Modalitatea de executare a muncii neremunerate în folosul comunită
de către persoanele care au săvâr rile Codului
penal aprobat prin Legea nr.286/2009, ale Codului de procedură penală aprobat prin
Legea nr.135/2010, ale Legii de executare a pedepselor și măsurilor neprivative de
libertate nr.253/2013, ale Legii de organizare
proba
Regulamentului de aplicare a Legii nr.252/2013.

Art.3. Persoanele responsabile de punerea în executare a muncii neremunerate
în folosul comunită
- 3.1. din partea Serviciului de proba

Camelia Ciobăni
- 3.2. din partea primăriei orașului Nădlac: Farkaș Ștefan

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

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

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

HOTĂRÂREA Nr.64
din 26.05.2014

privind aprobarea parcelării terenului eviden în CF nr.300856 Nădlac, precum și concesionarea
unei parcele către S.C. AMROMCO ENERGY S.R.L.

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.05.2014,
Având în vedere :

- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.5377/2014
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei

nr.3991/2014
- referatul arhitectului-șef din cadrul primăriei nr.5208/2014
- referatul de admitere al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad, Biroul

de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad nr.34860/30.04.2014, înregistrat la
primăria orașului Nădlac sub nr.5171/15.05.2014

- studiul de oportunitate elaborat de către compartiment administrarea
patrimoniului local din cadrul primăriei nr.5162/2014

- solicitarea emisă de către S.C. AMROMCO Energy S.R.L., CUI 16354101, cu sediul
în Ploiești, B-dul Republicii nr.152 K, cu privire la concesionarea unei suprafe
de teren în suprafa -evaluare
A2 Nădlac, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.1044/31.01.2014

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.47/17.04.2014 privind aprobarea solicitării
S.C. AMROMCO ENERGY S.R.L., înregistrată la primăria orașului Nădlac sub
nr.1044/31.01.2014

- Ordinul nr.191/31.08.2011 al Agen Na
- Ordinul nr.192/31.08.2011 al Agen Na e
- Ordinul nr.54/19.03.2010 al Agen e pentru Resurse Minerale
- raport de evaluare a terenului eviden Nădlac, elaborat de

către S.C. GAL TIM SERVICE S.R.L. Timișoara, înregistrat la primăria orașului
Nădlac sub nr.5348/21.05.2014

- prevederile Legii petrolului nr.283/2004, cu modificările și completările ulterioare
- prevederile Ordonan pentru modificarea şi

completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii

- extras CF nr.300856 Nădlac
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură,

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

mediu şi turism, administraţie publică locală
În temeiul art.36 alin. 2 lit.c, art.45(3) , art.123 din Legea nr.215/2001 privind administraţia

publică locală, republicată,cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă parcelarea terenului situat în oraşul Nădlac, evidenţiat în CF nr.300856
Nădlac, parcela nr. cad.300856, în suprafaţă de 38320 mp din acte, 36920 mp din măsurători, în
scopul delimitării a 3 parcele.

Art.2. După parcelare, vor rezulta următoarele parcele cu suprafeţele aferente, conform
schiţelor de parcelare şi amplasament şi delimitare, conform anexelor nr.1-4 care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre:

1. LOT 1, nr. cad.305754, în suprafaţă de 7000 mp ( din acte și măsurători ), arabil
în intravilan, proprietar Oraşul Nădlac
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2. LOT 2, nr. cad.305755, în suprafaţă de 27775 mp ( din acte și măsurători), arabil
în intravilan, proprietar Oraşul Nădlac

3. LOT 3, nr. cad.305756, în suprafaţă de 3545 mp din acte, 2145 mp din
măsurători, arabil în intravilan, proprietar Oraşul Nădlac

Art.3. Terenul evidenţiat în CF nr.300856 Nădlac, parcela cu nr. cad.300856 nu a făcut
obiectul cererilor depuse în baza legilor proprietăţii.

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. Se aprobă concesionarea,  către S.C. AMROMCO Energy S.R.L., CUI 16354101, cu
sediul în Ploiești, B-dul Republicii nr.152 K, a terenului în suprafa totală de 7000 mp,
proprietatea privată din intravilanul oraşului Nădlac, evidenţiat în CF nr.305754 Nădlac, parcela nr.
cad.305754 pentru realizarea forajului sondei 3 bis Nădlac, pe durata men
operator
Minerale.

Art.6. Durata concesiunii se stabilește la 49 ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia, nivelul
redeven stabilindu-se la 5 lei/mp/an.

Art.7. Contractul de concesiune încheiat în baza prezentei hotărâri- anexa la prezenta
hotărâre, va respecta prevederile Legii petrolului nr.238/2004 și a Legii energiei electrice și a
gazelor naturale nr.123/2012.

Art.8. În vederea semnării contractului de concesiune se desemnează primarul orașului
Nădlac- CICEAC VASILE.

Art.9. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac și se
comunică către:

- S.C. AMROMCO Energy S.R.L., CUI 16354101, cu sediul în Ploiești, B-dul
Republicii nr.152 K

- Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Biroul Carte Funciară
- Instituţia Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios– Compartiment

Juridic și Controlul Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
HARAZIN ANDREI SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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