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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.32
Din 26.03.2014

privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac
din data de 26.03.2014

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
26.03.2014,

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 26.03.2014, 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
PALADIE RĂZVAN FLORIN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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Anexa la
Hotărârea Consiliului local nr.32/26.03.2014

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

26.03.2014

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a
Consiliului local din data de 26.03.2014

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 27.02.2014.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.
APOTERM NĂDLAC S.A. pentru anul 2014.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ac
strategiei jude

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local Nădlac
nr.11/30.01.2014.

6.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului oraşului
Nădlac în A.G.A. la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de
Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de investi
domeniul public al Orașului Nădlac concesionat Companiei de Apă Arad S.A., care se
realizează din fonduri IID ( Fond de Între

8.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei
9.Prezentarea raportului referitor la asisten
10.Prezentarea raportului privind activitatea Poli

01.01.2013-31.12.2013.
11.Prezentarea procesului verbal referitor la inventarierea bunurilor oraşului

Nădlac pe anul 2013, nr.14449/30.12.2013.
12.Prezentarea raportului primarului oraşului Nădlac asupra stării economice,

sociale şi de mediu a Oraşului Nădlac în anul 2013, nr.2450/04.03.2014.
13.Proiect de hotărâre privind reprezentarea intereselor Consiliului Local al

Orașului Nădlac în Dosar nr.5244/108/2013 de către Cabinet Avocat Vodă Petru Rareș.
14.Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Nădlac

nr.14/30.01.2014.
15.Diverse.

PREŞEDINTE DE
PALADIE RĂZVAN FLORIN 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.33
Din 26.03.2014

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac
din data de 27.02.2014

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 26.03.2014,

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 27.02.2014, 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

PALADIE RĂZVAN FLORIN SECRETAR
ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA Anexa la HCL nr.33/26.03.2014
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

PROCESUL VERBAL
al desfăşurării şedinţei ordinare din data de 27.02.2014 a Consiliului local Nădlac

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 27.02.2014 a fost
convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.164/20.02.2014, 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, Kszenics Pavel, Harazin Andrei, Faur Maria Carmen,
Bodnărescu Vasile Constantin. Lipsesc consilierii: Ambrus Lubomir Ivan, Balint Ioan Iaroslav,
Kiszel Dușan, Tocila Bogdan Valentin

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 Cralic Ioan și d-l Gondec Pavel- compartiment contabilitate-casierie din
cadrul primăriei, d-na Ilieș Ioana Dorina- compartiment administrarea patrimoniului local din
cadrul primăriei, d-l Roszkoș Ioan- șef SVSU Nădlac, d-l Hegyes Mihai- administrator S.C.
KOVACS&HEGYES S.R.L., d-l Iamriska Cristian- reprezentant NT-TV.

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

Preşedintele de şedinţă, d-l Paladie Răzvan, 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 27.02.2014.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 30.01.2014.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru îndepărtarea deficiențelor la
normele de apărare împotriva incendiilor.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes
local, care vor fi prestate de beneficiarii Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat,
pentru anul 2014.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de lucrări edilitar-gospodărești,
reparații și dotări finanțate din bugetul local pentru anul 2014.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de investiții pe anul 2014 pe
domeniul public al Orașului Nădlac concesionat Companiei de Apă Arad S.A., care se
realizează din fonduri IID ( Fond de Întreținere Înlocuire și Dezvoltare ).

7.Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra
imobilului situat în orașul Nădlac, str. G. Enescu, nr.74, județul Arad, evidențiat pe parcela nr.
cad.301949, 301949-C1, din CF nr.301949 Nădlac, acordat în baza prevederilor Hotărârii
Consiliului Local Nădlac nr.48/30.09.1997 Direcției Generale a Finanțelor Publice și a
Controlului Financiar de Stat a Județului Arad.
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8.Proiect de hotărâre privind  aprobarea parcelării terenului proprietatea Orașului
Nădlac, în suprafață de 3928 mp, parcela nr. cad.304601, evidențiată în CF nr.304601
Nădlac.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al
aparatului de specialitate al primarului orașului Nădlac.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii de locuinţe  care
nu au acces la locuinţă ANL, a listei de prioritate pentru acordarea locuinţelor pentru tineri,
destinate închirierii şi a listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în
oraşul Nădlac, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe.

11.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului de principiu privind preluarea cu
transfer fără plată a imobilelor ( teren și construcții) situate pe raza extravilanului oraşului
Nădlac din domeniul privat al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin
Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Orad
ea în proprietatea Orașului Nădlac și administrarea Consiliului Local al Orașului Nădlac.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor
nerambursabile din fondurile bugetului local al orașului Nădlac alocate pentru activități
nonprofit de interes local.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr.2 la contractul de
concesiune nr.9016/20.09.2012 și al actului adițional nr.1 la contractul de concesiune
nr.9017/20.09.2012.

14.Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii
Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr.4/2013.

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării finanțărilor nerambursabile
alocate din fondurile bugetului local al Orașului Nădlac pentru activități nonprofit de interes
local în anul 2014.

16.Aviz de principiu în vederea concesionării, precum și a parcelării terenului solicitat
de către S.C. AMROMCO ENERGY S.R.L., în vederea identificării suprafeței solicitate.

17.Prezentarea raportului de activitate al Bibliotecii orășenești Nădlac pe anul 2013,
precum și a calendarului acțiunilor propuse pentru anul 2014.

18.Soluționarea cererii CMI Dr. Bakoș Carol, înregistrată la primăria orașului Nădlac
sub nr.1630/14.02.2014.

19.Diverse.
D-l Porubski Ioan propune ca punctul referitor la aprobarea programului de lucrări

edilitar-gospodărești să fie ultimul, iar având în vedere faptul că există un invitat la ședință,
acesta să-și prezinte problema înaintea dezbaterii punctelor înscrise pe ordinea de zi, deși
aceasta trebuia discutată la punctul diverse.

D-l primar propune următoarele:
- retragerea punctului nr.14 de pe ordinea de zi
- inserarea în locui acestui punct a următorului: Proiect de hotărâre privind alocarea sumei
de 200.000 lei de la bugetul local pentru anul 2014 Clubului sportiv de drept public Victoria
Nădlac

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 27.02.2014”, care este aprobat cu 11 voturi
DA. D-l secretar face precizarea că votul necesar pentru adoptarea proiectului  de hotărâre
este majoritatea consilierilor prezenţi ( 6 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 30.01.2014.

Preşedintele de şedinţă întreabă consilierii dacă sunt obiecţiuni sau completări
referitor la procesul verbal.
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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
30.01.2014”, fiind aprobat cu 11 voturi DA- unanimitate de voturi, votul necesar pentru
adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 6 voturi ).

D-l Hegyes Mihai susține că problema pe care o are a explicat-o și în luna decembrie
se referă la posibilitatea asfaltării drumului De 1672, dacă se dorește sau nu asfaltarea
porțiunii de 250 m de către consiliul local sau nu, problema este faptul că pe acea porțiune
de drum se circulă cu bascule, cine a distrus drumul, ar trebui să îl și întrețină, în luna martie
urmează să facă o investiție cu panouri solare de 3 milioane Euro pe o suprafață de 4,15 ha,
a făcut deja anumite investiții și nu mai poate pleca de aici, este bun plătitor la primărie,
terenul este curți-construcții și plătește pentru acesta impozit la bugetul local, până acum
toate lucrările au fost efectuate din banii acestuia, a procedat și la asfaltare, a pus pietriș,
utilajele au fost închiriate de la primărie, a investit o sumă destul de mare de bani pentru ca
acest drum să fie practicat, până ce nădlăcanii au circulat cu tractoare pe el nu a avut nici o
problemă, dar când s-a început să se circule cu bascule pline de nisip și balastru și distrug
drumul, zilnic fiind nevoit să măture în stație deoarece se face un praf de nedescris, nu mai
poate tolera. Chiar din suprafața proprietate personală a cedat o suprafață de 0,20 ha
pentru nădlăcani, ca aceștia să poată circula atunci cand merg la terenul agricol proprietate
personală.

D-l primar susține că are un deosebit respect pentru tot ce face dumnealui în
localitate, este un investitor care aduce bani la bugetul local, în momentul la care se va lucra
la asfaltare la drumurile din localitate, îl asigură de faptul că se va realiza și porțiunea de 250
ml de care este interesat, din bugetul local nu există această posibilitate, deoarece nu este
trecut acest drum pe program, însă cele două societăți care-și desfășoară activitatea în zonă
au posibilitatea să execute această lucrare, în momentul la care se va lucra la drumul de
legătură Nădlac- Csanadpalota se va rezolva și această porțiune de drum.

D-l Hegyes Mihai susține că poate demonstra cu înregistrări video cât praf se poate
aduna în 4 ore, se circulă cu bascule și se face foarte mult praf.

D-l Paladie Răzvan susține că atunci când vremea va permite, se va face și acea
porțiune.

D-l Hegyes Mihai susține că dorește să cunoască poziția consilierilor, în sensul că dacă
aceștia sunt de acord cu asfaltarea.

D-l Bodnărescu Vasile susține că toți consilierii au fost de acord cu această propunere,
și acordă sprijin pentru asfaltare.

D-l Hegyes Mihai susține că a mai existat o problemă referitor la pomii plantați lângă
drum, care sunt destul de mari și necesită tăiere.

D-l Aldea Ioan susține că a discutat referitor la această problemă cu o societate
specializată, costul aproximativ fiind de 8000 lei.

D-l Hegyes Mihai susține că această lucrare ar ieși mai ieftin cu o persoană care ar
tăia cu drujba arborii, maxim 400 lei, d-l Aldea Ioan susține că este necesar ca această
lucrare să fie făcută totuși de cineva care se și pricepe, deoarece există riscul ca acești pomi
să cadă peste gard și firele de înaltă tensiune. De asemenea, d-l Hegyes Mihai întreabă care
ar fi termenul la care se preconizează execuția lucrărilor la acel drum, deoarece din luna
august a anului trecut este nevoit să măture în fiecare zi din cauza prafului și a mizeriei.

D-l primar susține ca termen 15. martie dacă vremea va permite acest lucru, susține
că a discutat cu d-l Hegyes referitor la această problemă la dânsul în birou, din bugetul local
nu există posibilitatea achitării sumei necesare reabilitării acestui drum, agentul economic
care își desfășoară activitatea acolo, trebuia să repare ce a stricat, însă nu a fost timp
prielnic pentru aceasta.
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D-l Paladie Răzvan este de părere că această lucrare s-ar putea realiza de la bugetul
local, să fie trecută în programul de lucrări, să fie instalat un indicator care să interzică
intrarea vehiculelor mai mari de 5 tone.

D-l Gondec Pavel susține că problema cu praful există pe toate străzile din localitate,
când se fac munci agricole, și la el la stradă și până în casă se face praf, fiind nevoit să spele
aproape zilnic curtea și la stradă din cauza prafului.

Se trece la pct.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru
îndepărtarea deficiențelor la normele de apărare împotriva incendiilor.

D-l Porubski Ioan întreabă dacă s-a rezolvat problema plății indemnizațiilor
personalului voluntar.

D-l Gondec Pavel susține că aceasta este în studiu, în cursul zilei de astăzi a primit
justificarea sumelor aferente lunii iulie a anului 2013 și urmează să le verifice.

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, votul
necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8
voturi ).

Se trece la pct.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de
lucrări de interes local, care vor fi prestate de beneficiarii Legii nr.416/2001, privind venitul
minim garantat, pentru anul 2014.

D-na Mazuch Marinela susține completarea anexei și cu alte activități efectuate pe
domeniul public și/sau privat al orașului Nădlac.

Nefiind alte discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat
aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, cu propunerea de completare a
anexei, fiind pronunțate 10 voturi DA, 1 abținere: Bodnărescu Vasile, votul necesar adoptării
proiectului de hotărâre fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ).

Se trece la pct.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de investiții pe anul
2014 pe domeniul public al Orașului Nădlac concesionat Companiei de Apă Arad S.A., care se
realizează din fonduri IID ( Fond de Întreținere Înlocuire și Dezvoltare ).

D-l Paladie Răzvan întreabă care este situația hidranților, dacă s-au pus în cursul
anului 2013.

D-l Roszkoș Ioan susține că este aceeași situație ca și anul trecut, în sensul că nu s-a
pus nici un hidrant.

D-l Aldea Ioan este de părere că după 3 ani ar fi cazul să se și pună ceva.
D-l Lupșa Eugen întreabă dacă din planul de investiții care s-a aprobat pentru anul

2013, s-a realizat ceva, dacă se face urmărirea executării planului, dacă nu, unde sunt
sumele care s-au aprobat pentru anul trecut, justificarea banilor și a lucrărilor, dacă lucrările
nu au fost realizate, să fie reportate pentru acest an.

D-l Aldea Ioan susține că va face luni adresă către Compania de Apă ca aceasta să ne
transmită situația lucrărilor executate, precum și a valorilor cu sumele care au fost investite
în anul 2013.

D-na Mazuch Marinela este de părere că și reprezentantul orașului în Aga ar trebui să
cunoască aceste aspecte.

D-l Paladie Răzvan este de părere că acest proiect de hotărâre ar trebui respins până
ce nu se depune situația lucrărilor executate și a investițiilor efectuate pentru anul 2013.

Nefiind alte discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat
aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 7 voturi DA, 4
abținere: Bodnărescu Vasile, Faur Maria, Porubski Ioan, Kovacs Ștefa, votul necesar
adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție
( 10 voturi ), nefiind întrunită majoritatea necesară adoptării proiectului de hotărâre.

Se trece la pct.6. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită
asupra imobilului situat în orașul Nădlac, str. G. Enescu, nr.74, județul Arad, evidențiat pe
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parcela nr. cad.301949, 301949-C1, din CF nr.301949 Nădlac, acordat în baza prevederilor
Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.48/30.09.1997 Direcției Generale a Finanțelor Publice și a
Controlului Financiar de Stat a Județului Arad.

Nefiind discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 11 voturi DA, 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 parcelării terenului
proprietatea Orașului Nădlac, în suprafață de 3928 mp, parcela nr. cad.304601, evidențiată în
CF nr.304601 Nădlac.

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

Se trece la pct.8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare
și funcționare al aparatului de specialitate al primarului orașului Nădlac.

Nefiind discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 10 voturi DA, 1 abținere:
Bodnărescu Vasile, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității
consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ).

Se trece la pct.9. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii de
locuinţe  care nu au acces la locuinţă ANL, a listei de prioritate pentru acordarea locuinţelor
pentru tineri, destinate închirierii şi a listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate
închirierii, în oraşul Nădlac, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe.

Nefiind discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 10 voturi DA, 1 abținere:
Bodnărescu Vasile, 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 emiterea acordului de principiu privind
preluarea cu transfer fără plată a imobilelor ( teren și construcții) situate pe raza
extravilanului oraşului Nădlac din domeniul privat al statului şi administrarea Ministerului
Afacerilor Interne, prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea în proprietatea
Orașului Nădlac și administrarea Consiliului Local al Orașului Nădlac.

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

Se trece la pct.11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind
regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al orașului Nădlac alocate
pentru activități nonprofit de interes local.

D-l Gondec Pavel face precizarea că acest regulament nu se aplică Clubului sportiv,
deoarece acesta este de drept public.

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, 1
abținere votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității consilierilor
aflați în funcție ( 8 voturi ).

Se trece la pct.12. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr.2 la
contractul de concesiune nr.9016/20.09.2012 și al actului adițional nr.1 la contractul de
concesiune nr.9017/20.09.2012.

D-l Lupsa Eugen este de parere ca ar trebui efectuata o sesizare catre societatea
Amromco deoarece drumul de exploatare se afla intr-o stare degradata, exista plangeri din
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partea cetatenilor, conform promisiunilor reprezentantilor societatii, dupa efectuarea
lucrarilor, acest drum trebuia readus la starea initiala, de asemenea este necesar sa fie si
intretinut, agricultorii au fost cei care in prima faza au reparat drumul deoarece acesta era
impracticabil pentru agricultura, de asemenea pune intrebarea de ce nu se urmaresc
lucrarile care se executa pe domeniul public, agricultorii sunt cei care suporta toate aceste
aspecte, si tot ei sunt cei care achita anumite taxe la bugetul local.

D-l Somrak Dusan sustine ca inca din anul 2013 s-a solicitat catre societate reparatia
drumului, deoarece agricultorii au avut nevoie sa circule pe acel drum, au reparat ei, pe
urma spre finalul lucrarilor au ajutat si cei de la societate, insa ei erau cei raspunzatori
pentru reparatia drumului.

D-l Kovacs Stefan sustine ca societatea s-a angajat sa intretina acea portiune de
drum.

D-l Lupsa Eugen sustine ca exista hotarari adoptate de catre consiliul local care nu
sunt duse la indeplinire, cetatenii trebuie protejati, societatea desfasoara o activitate
aducatoare de profit, aceasta este obligată sa readuca drumul la starea initiala.

D-l Somrak Dusan sustine necesitatea atentionării societatii sa faca drumul practicabil.
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, votul
necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în
funcție ( 10 voturi ).

Se trece la pct.13. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 200.000 lei de la
bugetul local pentru anul 2014 Clubului sportiv de drept public Victoria Nădlac.

Nefiind discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 11 voturi DA, votul
necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majoritatii consilierilor aflați în funcție
( 8 voturi ).

Se trece la pct.14. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării finanțărilor
nerambursabile alocate din fondurile bugetului local al Orașului Nădlac pentru activități
nonprofit de interes local în anul 2014.

D-l Gondec Pavel face precizarea că activitatile sportive fac obiectul unui alt proiect de
hotarare, astfel ca este necesar sa fie sterse din cuprinsul acestui proiect, de asemenea la
pagina 8 din anexa s-a trecut gresit denumirea liceului, fiind necesar sa se faca corectarea
erorii materiale in Liceu Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nadlac.

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, votul
necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majoritatii consilierilor aflați în funcție
( 8 voturi ).

Se trece la pct.15. Aviz de principiu în vederea concesionării, precum și a parcelării
terenului solicitat de către S.C. AMROMCO ENERGY S.R.L., în vederea identificării suprafeței
solicitate.

D-l secretar prezinta cererea societatii Amromco care solicita concesionarea unei
suprafete de teren, exista 2 variante, o parcela langa drumul bazei, iar cealalta propunere se
refera la un teren situat vis a vis de societatea Petrom, cele doua terenuri fiind destinate
zonei industriale, avand categoria de folosinta pasune.

D-l Porubski Ioan doreste sa cunoasca daca un foraj pentru sonda se poate amplasa
in imediata apropiere a altor servicii sau investitii mai ales ca acele parcele sunt destinate
pentru zona industriala, fiind si aproape de localitate.

D-l Kovacs Stefan sustine ca aceste parcele sunt la o distanta relativ mica fata de
sonda deja existenta situata langa societatea Westgrain.
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D-l secretar sustine ca aceste parcele se afla si in imediata apropiere a tronsonului
autostrazii si nu cunoaste daca din punct de vedere al urbanismului nu exista vreun
impediment pentru amplasamentul unei asemenea sonde.

D-l Lupsa Eugen este de parere ca ar fi necesar ca reprezentantii societatii sa fie
invitati sa-si prezinte tehnologia folosita, avizul ANRE, sa se cunoasca despre ce este vorba.

D-na Mazuch Marinela este de parere ca este necesar sa fie cunoscuta tehnologia
folosita, mai ales avand in vedere problemele existente in zone imediat apropiate referitor la
gaze de sist, care este tehnologia utilizata, de asemenea autorizatia ANRE.

D-l primar este de parere ca ar fi necesar ca societatea sa vina sa explice despre ce
este vorba.

Nefiind alte discutii la acest punct, se dispune amanarea cu unanimitate de voturi a
solutionarii cererii pentru sedinta viitoare la care vor fi invitati si reprezentantii societatii sa
prezinte documente doveditoare cu privire la activitatea si tehnica utilizata, sens in care se
trece la urmatorul punct, nr.16, Prezentarea raportului de activitate al Bibliotecii orășenești
Nădlac pe anul 2013, precum și a calendarului acțiunilor propuse pentru anul 2014, deoarece
nu sunt observatii referitor la acest punct, se trece la urmatorul punct, nr.17, Soluționarea
cererii CMI Dr. Bakoș Carol, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.1630/14.02.2014.

D-l Lupsa Eugen este de parere avand in vedere aceasta cerere, ca exista in spatiul
solicitat acele incaperi care au destinatie de centru de permanenta, de asemenea mai exista
o cerere depusa de d-na dr. Orban Ecaterina care solicita o recompartimentare, avand
nevoie de 3 mp pentru un grup sanitar.

D-l Somrak Dusan precizează faptul că această cerere se referă nu doar la un grup
sanitar necesar pentru medici,sau personalul aflat în subordine, ci pentru cei 4000 pacienți ai
acestora.

D-l secretar precizeaza faptul ca lucrarea de parcelare, proiectul tehnic, autorizatia de
construire costa destul de mult, aproximativ cat toată lucrarea propriu-zisă.

D-l Lupsa Eugen sustine ca ar fi necesar sa mearga cineva la fata locului sa vada
despre ce este vorba, poate exista o alta solutie din punct de vedere tehnic.

D-l Bodnarescu Vasile este de parere ca ideea infiintarii centrului de permanenta nu
trebuie neglijata, in sensul ca ar fi nevoie de un asemenea serviciu la nivel de localitate.

D-l secretar sustine ca o adresa pentru infiintarea centrului de permanenta a fost
trimisa la fiecare medic in parte, un singur medic a raspuns favorabil la solicitare, ceilalti
medici neraspunzand in vreun fel, practic acestia nu doresc infiintarea centrului de
permanenta. Este de parere ca este necesar sa se ia vreo decizie referitor la spatiile libere
existente la acest imobil, vanzarea cu drept de preemtiune daca vreun medic care
functioneaza acolo doreste sa il cumpere sau daca acestia nu-si manifesta intentia de
cumparare, vanzarea spatiului la licitatie publica.

D-l Bodnarescu Vasile este de parere ca toti medicii ar trebui convocati sa se ma
incerce o negociere cu privire la posibilitatea infiintarii centrului de permanenta, iar in
situatia in care acestia nu doresc acest aspect, se ia o decizie cu privire la spatiul liber,
oricum daca odata ce se vinde nu mai este proprietatea orasului si este bine vandut, nu mai
dispunem de vreun spatiu in acel imobil.

D-l Lupsa Eugen este de parere ca avand in vedere faptul ca toti medicii din localitate
au o varsta destul de inaintata, ar fi bine sa se incerce sa se aduca un medic tanar, iar ca
facilitate sa i se acorde acest spatiu.

Nefiind alte discutii referitor la acest punct, se va proceda la convocarea medicilor
pentru a se vedea daca se doreste infiintarea centrului de permanenta, iar referitor la
cererea celor doi medici se va merge la fata locului sa se faca o constatare referitor la solutia
care se poate adopta.

Se trece la pct.18. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de lucrări
edilitar-gospodărești, reparații și dotări finanțate din bugetul local pentru anul 2014.
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D-l Lupsa Eugen sustine ca din partea comisiei se propune ca suma propusa pentru
acest an pentru reabilitare strazi prin criblura, sa fie alocata pentru reabilitarea duleelor din
zona Viile Vechi unde nu s-a mai intervenit de cativa ani, precum si strada Recoltei, de
asemenea str. I. Slavici- S.C. WESTGRAIN S.R.L. pana la M. Viteazu, aceasta propunere se
efectueaza deoarece nu are sens sa se intervina pe strazile la care se va lucra pentru
canalizare pana ce aceste lucrari nu sunt finalizate.

D-l primar precizeaza faptul ca din anul 2005 la zona Viile Vechi nu s-a mai lucrat si
este necesar sa se intervina, sustine ca mai exista posibilitatea ca aceste lucrari sa fie
efectuate cu piatra concasata, material care este mai ieftin si astfel s-ar putea executa mai
multe lucrari.

D-l Lupsa Eugen propune ca lucrarile de betonare a trotuarelor sa fie efectuate in
urmatoarea ordine de prioritizare: zona liceului pe str. Independentei pana la curba- referitor
la aceasta problema, completeaza d-l Somrak Dusan, cu ocazia acestor lucrari, se va
transmite o adresa catre parohia evanghelica sa procedeze la scoaterea pomilor, deoarece
radacinile acestora deterioreaza deja zidul. D-l Lupsa Eugen sustine ca urmatoarea
propunere pentru betonare trotuare se refera la zona Viile Vechi de la casa Bakos si pana la
sediu gradinita, Cartier nou dupa societatea Moara capricornilor.

D-l Porubski Ioan este de parere ca ar fi mai bine sa se renunte la lucrarile de
betonare a trotuarelor si mai bine s-ar proceda la achizitionarea unui motor nou pentru
masina smurd, deoarece angajatii nu lucreaza, s-au platit deja sume destul de mari pentru
reparatia acestui vehicol, calitatea lucrarilor executate lasa de dorit, costul unui motor nou
s-ar ridica la o suma de aproximativ 6000 euro, este o problema care este necesar sa fie
rezolvata.

D-l Bodnarescu Vasile este de parere ca este necesar sa se vada solutia tehnica, la
orice reparatii care s-au efectuat exista un termen de garantie, d-l Porubski Ioan sustine ca
deja s-a cheltuit o suma destul de mare pentru reparatia acestei masini, aproximativ 16000
euro, iar masina se afla din nou in service.

D-l Porubski Ioan sustine ca la acest vehicol deja se strica mai toate piesele, atunci
cand a fost dus la societatea Compas din Arad, s-au facut poze ca s-a constatat ca in baia de
ulei s-a gasit si o surubelnita, defectiunile dese se fac si datorita interventiilor prost
efectuate.

D-l Lupsa Eugen este de parere ca probabil este si o problema de personal de aceasta
masina a fost distrusa in acest hal.

D-l Porubski Ioan este de parere ca la aceste defectiuni contribuie nu doar problema
personalului, drumurile pline de gropi, dar si faptul ca iarna aceasta aceasta masina nu are
un spatiu incalzit, masina avand 200.000 km in 4 ani.

D-l Bodnarescu Vasile este de parere ca intretinerea masinii ar fi necesar sa fie
trecuta si in fisa postului la soferi.

D-l Lupsa Eugen sustine ca si daca se aloca suma de 6000 euro pentru un motor nou,
nimeni nu poate sa garanteze de faptul ca acest vehicol nu se va defecta din nou.

D-l Bodnarescu Vasile este de parere ca ar fi necesar sa fie efectuata o constatare
tehnica mai amanuntita.

D-l primar sustine ca s-a incercat sa se faca demersuri pentru ca aceasta masina sa
treaca la consiliul judetean si inspectoratul pentru situatii de urgenta, acum ne aflam in
situatia in care daca masina smurdului se defecteaza, oamenii este necesar sa plece acasa,
acestia sunt platiti din bugetul local, eventual daca s-ar reusi sa se aduca o alta masina,
situatia aceasta se afla doar la Nadlac si la Vinga, problema este si distanta localitatii pana la
cel mai apropiat spital care este de 52 km pana la Arad.

D-na Mazuch Marinela constata ca acum ne aflam in situatia ca masina este defecta,
oamenii stau acasa, sunt platiti, serviciul nu poate fi prestat catre populatie, desi aceasta
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achita contravaloarea acestuia la bugetul local, este normal ca populatia este nemultumita,
ar fi necesar sa se faca o evaluare completa a masinii.

D-l Porubski Ioan este de parere ca aceasta masina trebuie neaparat reparata.
D-l primar sustine ca o rectificare de buget pentru alocarea sumei necesare pentru

achizitionarea unui motor nou se poate face numai in luna iulie, astfel ca este necesar sa fie
gasita o alta solutie.

D-l Porubski Ioan constata ca pe str. Dorobanti care a fost asfaltata anul trecut, s-a
constatat ca exista deja gropi, probabil lucrarea este necesar sa aiba garantie de buna
executie.

D-na Mazuch Marinela sustine ca aceasta lucrare nu a fost inca receptionata, astfel ca
la data efectuarii receptiei, se vor efectua constatarile de rigoare, iar in situatia in care vor
exista deficiente, lucrarea nu se va plati.

Nefiind alte discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat
aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, cu propunerile de modificare mai sus
menționate, fiind pronunțate 10 voturi DA, 1 abtinere- Paladie Razvan, votul necesar
adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție
( 10 voturi ).

Se trece la pct.19. Diverse .
D-l Palis Gligor aduce la cunostinta consiliului faptul ca profesorii de sport de la scoala

nu pregatesc copii pentru a participa la diferite concursuri, astfel ca la concursurile
organizate pentru scoala merge profesorul de la clubul sportiv, la ultimul concurs de volei s-a
constatat faptul ca copii care au participat nu au avut depuse certificatele de nastere, iar
pentru acest considerent au fost chiar depunctati, este de parere ca copii ar trebui indrumati
intr-un fel sa participe la diferite concursuri organizate la nivel scolar.

D-l Paladie Razvan sustine ca a depus la primarie o propunere referitor la posibilitatea
racordarii institutiilor publice la reteaua de gaz, societatea Apoterm va pierde multi clienti
avand in vedere ca multe personae incep sa se racordeze la aceasta retea, astfel ca mult va
avea de plata de acum primaria, precum si cooperativa de consum. Este de parere ca prin
racordarea institutiilor la reteaua de gaz se poate realiza o economie, in sensul ca la fiecare
final de saptamana, centrala s-ar putea decupla si s-ar porni numai luni, atat la primarie cat
si la localurile scolare.

D-l Bodnarescu Vasile este de parere ca ar fi necesar sa fie efectuat un studiu, mai
ales avand in vedere faptul ca in ultimii ani s-a tot investit la reteaua de energie termica,
astfel ca retelele sunt reabilitate, precum si ar fi necesar sa se cunoasca ce costuri ar
presupune trecerea la sistemul de alimentare a institutiilor cu gaze naturale.

D-l Lupsa Eugen sustine ca reteaua de distributie a energiei termice este reabilitata in
proportie de 90 %, este necesar sa se cunoasca daca nu este mai oportun sa fie modernizat
sistemul societatii Apoterm de furnizare a energiei termice, trebuie luat in vedere si aspectul
ca sunt blocuri care deja s-au bransat la reteaua de gaze, insa nu toate persoanele isi permit
sa se branseze la acest sistem, deoarece presupune anumite costuri care sunt destul de
ridicate, costul aproximativ pentru un apartament ridicandu-se la aproximativ 2500 euro, de
asemenea mai exista si magazine, precum si case de locuit, in ce priveste pretul gazului de
exemplu in Ungaria acesta este deja dublu fata de pretul celui din Romania.

D-l Paladie Razvan este de parere ca ar fi bine sa fie efectuate calcule si vazut care
este sistemul cel mai bun de incalzire, poate se gaseste o varianta cu panouri solare, energie
alternativa. De asemenea, in ceea ce priveste panoul publicitar situat in centrul orasului
langa zona piata, sustine necesitatea actualizarii informatiilor, deoarece acestea nu
corespund realității. Propune pentru reclama orasului, sa fie impartite la diferite magazine,
restaurante, pliante cu principalele obiective care se pot vizita in localitatea noastra,
deoarece orasul dispune de o zona cultural vasta, care se poate vizita, însă aceste nu sunt
cunoscute de către cei care tranzitează orașul și posibil să fie interesați de aceste aspecte.
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D-na Mazuch Marinela sustine ca referitor la problema schimbarii destinatiei imobilului
de sediu administrativ in local scoala de pe str. Victoriei, exista propunerea de amenajare a
12 sali de clasa, insa exista si posibilitatea de a se incepe din nou lucrarile de la campus
scolar, astfel ca aceasta problema mai necesita o analiza mai amănunțită.

D-l Bodnarescu Vasile sustine ca in urma cu cateva sedinte a solicitat depunerea de
catre casa de cultura a raportului de activitate cu programul activitatilor care se vor
desfasura pe parcursul anului 2014.

D-l Somrak Dusan sustine ca raportul a fost depus de către casa de cultură si se afla
la dansul, astfel ca va fi prezentat la urmatoarea sedinta de consiliu.

D-l Bodnarescu Vasile mai sustine necesitatea convocarii comisiei locale de ordine
publica.

Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, nefiind alte
discuții, d-l Paladie Răzvan- preşedinte de şedinţă declară închise lucrările şedinţei ordinare a
Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 27.02.2014.

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

Președinte de ședință Secretar
Paladie Răzvan Florin 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.34
din 26.03.2014

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. APOTERM NĂDLAC S.A.
pentru anul 2014

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
26.03.2014,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.2957/2014
- adresa S.C. APOTERM NĂDLAC S.A., înregistrată la primăria orașului Nădlac sub
nr.51/2014
- actul constitutiv al S.C. APOTERM NĂDLAC S.A.
- prevederile Legii nr.356/2013 a bugetului de stat pentru anul 2014
- prevederile art.1
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unită
administrativ-teritoriale sunt ac ori majoritari sau de
o participa
- prevederile Ordinului nr.2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii
bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia
- 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

În temeiul art.36 alin.(2) lit."a", (3), lit.”c” şi al 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 bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. APOTERM NĂDLAC S.A.
pentru anul 2014, 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:

- S.C. APOTERM NĂDLAC S.A.
- Instituţiei Prefectului Judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ- Compartiment Juridic și Controlul Legalită

PREŞEDINTE DE
PALADIE RĂZVAN FLORIN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
315500 Nădlac str.1 Decembrie nr.24 tel 0257/474325, fax 0257/473300

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

HOTĂRÂREA Nr.35
Din 26.03.2014

privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea strategiei judeţene a
serviciilor sociale la nivel local pentru anul 2014

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
26.03.2014,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.2958/2014
- Referatul Serviciului Public de Asistenţă Socială nr.2809/2014
- Adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad

nr.8556/28.02.2014, înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub
nr.2338/03.03.2014, prin care se solicită întocmirea Planului anual de acţiune
pentru implementarea strategiei judeţenea serviciilor sociale la nivel local
pentru anul 2014

- prevederile art.112(3) pct.b, art.118 şi art.119 din Legea 292/2011 a asistenţei
sociale

- prevederile art.36, (2), lit.b,d, (4), lit.e, (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(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă PLANUL ANUAL DE ACŢIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA
STRATEGIEI JUDEŢENE A SERVICIILOR SOCIALE LA NIVEL LOCAL PENTRU ANUL 2014,
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:

- Serviciului Public de Asistenţă Socială din cadrul Consiliului local al oraşului
Nădlac

- Serviciului Centrul de Zi de Îngrijire a Copiilor din Oraşul Nădlac
- Instituţiei Prefectului – judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ – Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE
PALADIE RĂZVAN FLORIN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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Anexa la HCL nr.35/26.03.2014

PLANUL ANUAL DE ACŢIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA
STRATEGIEI JUDEŢENE A SERVICIILOR SOCIALE LA NIVEL LOCAL

PENTRU ANUL 2014

COMPONENTA 1: FURNIZAREA SERVICIILOR SOCIALE DESTINATE COPIILOR

DIRECŢIA DE ACŢIUNE: Susţinerea unei dinamici proactive în procesul de menţinere a unităţii
familiei.

Obiective
operaţionale

Activităţi Respon -
sabili

Indicatori / rezultate

Consolidarea
capacităţilor
parentale în
procesul
de creştere,
îngrijire
şi educare al
copilului

Crearea şi derularea de programe
destinate educării părinţilor şi
persoanelor care au responsabilitatea
îngrijirii copiilor

SCZICON -2 programe de educare
„ Metode de educare a
copilului”
„Implicarea părintelui în
evoluţia şcolară a copilului”
-20 de părinţi/reprezentanţi
legali ai copiilor/ participanţi

Informarea şi consilierea femeilor
gravide predispuse abandonului

SPAS
Mediator
sanitar

Numărul femeilor gravide
informate şi consiliate

Promovarea cu
prioritate a
serviciilor de
prevenire în
domeniul oferirii
serviciilor sociale,
pentru copii, în
funcţie de
necesităţile
identificate în
judeţul
Arad

Dezvoltarea unor reţele de susţinere,
de tipul consiliilor comunitare
consultative, cu implicarea actorilor
relevanţi în soluţionarea problemelor
sociale, pentru copiii si familiile care
se confrunta cu situaţii de dificultate

SCZICON -1 grup de suport, reţea de
susţinere pentru copii şi
familiile acestora
- 3 întâlniri al grupului de
suport implicând specialişti din
alte instituţii

Crearea unor grupuri de suport, la
nivelul comunităţilor locale, pentru
copiii si familiile care se confrunta
cu situaţii de dificultate

SCZICON -Evaluarea nevoilor sociale şi
identificarea resurselor familiei
şi a resurselor comunităţii în
vederea depăşirii situaţiei
dificile ale familiei

Facilitarea accesului familiilor care
se confrunta cu situaţii de dificultate
la resurse publice si orientarea
acestora si către resursele private ale
comunităţii

SCZICON -15 copii identificaţi provenind
din familii defavorizate şi
facilitarea acesului acestora la
resursele comunităţii

Informarea si consilierea familiilor
cu copii cu handicap înspre cele mai
adecvate servicii de recuperare
disponibile in proximitatea acestora

SCZICON -10 consilieri/informări ale
familiilor cu copii cu handicap
în vederea orientării acestora
spre sevicii adecvate

Derularea acţiunilor de monitorizare
ale fenomenului copiilor ai căror
părinţi sunt migranţi temporar peste
hotare

SCZICON -1 acţiune de monitorizare în
colaborare cu SPAS şi Liceul
Teoretic „Josef Gregor
Tajovsky” în vederea evaluării
situaţiei copiilor al căror



2

părinţi sunt plecaţi în
străinătate

Informarea si consilierea membrilor
comunităţii care doresc sa emigreze
si-si părăsesc temporar copiii

SCZICON -1 acţiune de informare pe
tema emigraţiei părinţilor şi a
prevederilor legale a copiilor
rămaşi fără părinţi
„ Eu plec la muncă în
străinătate, tu cu cine rămăi?”

Îmbunătăţirea sau menţinerea
standardelor de calitate, in funcţie de
necesităţile identificate, la nivelul
serviciilor existente în localitate:

SCZICON -2 instituţii ale serviciilor
sociale, Centrul de Zi Nădlac
şi Căminul de bătrani al
Diakoniei Evanghelice Nădlac
-20 de beneficiari ai Centrului
de zi
- 10 beneficiari ai Căminului
de bătrani Nădlac

Servicii de monitorizare si asistenţă
a copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi
la munca în străinătate

SPAS -înfiinţarea unei reţele de
suport în vederea creării unei
baze de date cu copii rămaşi
acasă ai căror părinţi sunt
plecaţi la muncă în
străinătate/consilierea acestora

Servicii de informare, consiliere,
sprijinire în încadrare în grad de
handicap a copiilor

SPAS -informarea părinţilor  cu
privire la procedura necesară
încadrării copilului în grad de
handicap

Iniţierea de noi acţiuni de informare
si consiliere a grupurilor ţintă
implicate in fenomenul ‚copilului
activ economic, copilul care:
derulează munci casnice in condiţii
de izolare si a abandonat orice forma
de şcolarizare, efectuează activităţi
economice contra unor plăţi sau in
condiţii care le pot afecta
integritatea, sunt constrânşi la
activităţi ilegale (cerşetorie, trafic de
droguri, prostituţie/pornografie
infantila, etc.)

SPAS

Poliţia
Locală
Nădlac

Poliţia
oraşului
Nădlac

-Un program de informare în
colaborare cu Poliţia Nădlac
având ca temă „ Cerşetoria în
vamă”
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COMPONENTA 2: FURNIZAREA SERVICIILOR SOCIALE DESTINATE PERSOANELOR
ADULTE VULNERABILE DIN PUNCT DE VEDERE SOCIAL

DIRECŢIA DE ACŢIUNE I: Promovarea integrării socio-profesionale a persoanelor vulnerabile social
ca cetăţeni activi în măsura de a-si controla viata

Obiective
operaţionale

Activităţi Respon -
sabili

Indicatori / rezultate

1.Promovarea
drepturilor
persoanelor
vulnerabile social
în
procesul de
furnizare a
serviciilor

Informarea angajaţilor din serviciile
sociale si a beneficiarilor asupra
procedurii serviciilor privind relaţia
personalului cu beneficiarii
(informarea privind regulamentul de
organizare si funcţionare si a
normelor interne)

Asociaţia
Diakonia
Evanghelică
Nădlac

- 4 angajaţi informaţi
- 6 beneficiari informaţi

Informarea angajaţilor serviciilor
sociale cu privire la Codul etic al
angajaţilor, Codul drepturilor
beneficiarilor, standardele în
domeniu, legislaţia în domeniu si
Ghidul beneficiarului

Asociaţia
Diakonia
Evanghelică
Nădlac

- 4 angajaţi informaţi

Informarea si consilierea
beneficiarilor de servicii sociale
asupra drepturilor si
responsabilităţilor lor, asupra
valorilor promovate de comunitate

Asociaţia
Diakonia
Evanghelică
Nădlac

- 6 beneficiari informaţi si
consiliaţi

Instruirea angajaţilor din serviciile
sociale privind tematica în domeniul
situaţiilor de urgenta, privind
tematica în domeniul sănătăţii si
securităţii muncii

Asociaţia
Diakonia
Evanghelică
Nădlac

- 4 angajaţi instruiţi

2. Creşterea
gradului
de incluziune
sociala
pentru persoanele
vulnerabile social

Desfăşurarea de programe de
deprinderi de viata independenta
necesare persoanelor vulnerabile
social instituţionalizate

Asociaţia
Diakonia
Evanghelică
Nădlac

- 6 beneficiari ai programelor
de deprinderi de viata
independenta

Desfăşurarea de activităţi de
socializare si petrecere a timpului
liber pentru beneficiarii serviciilor
de tip rezidenţial

Asociaţia
Diakonia
Evanghelică
Nădlac

- 6 beneficiari aiactivităţilor
de socializare si petrecere a
timpului liber

Implicarea serviciilor de tip
rezidenţial în desfăşurarea de
activităţi comune (participarea la
diverse evenimente organizate în
municipiu si judeţ, ieşiri la iarba
verde, etc.)

Asociaţia
Diakonia
Evanghelică
Nădlac

- 6 beneficiari implicaţi în
activităţi comune serviciilor
- 2 activităţi comune ale
serviciilor desfăşurate

Implicarea beneficiarilor din
serviciile sociale în luarea deciziilor
si masurilor care le afectează viata,
respectiv stabilirea obiectivelor în

Asociaţia
Diakonia
Evanghelică
Nădlac

- 6 beneficiari implicaţi în
luarea deciziilor si masurilor
care le afectează viata
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procesul de oferire a serviciilor -
îngrijire, recuperare, reabilitare,
reinserţie sociala si profesionala
Monitorizarea si reevaluarea
periodica a progreselor înregistrate,
deciziilor si intervenţiilor
specializate în perioada de
implementare a Planului individual
de intervenţie

Asociaţia
Diakonia
Evanghelică
Nădlac

- 2 monitorizări si
reevaluări periodice
- 4 întâlniri cu beneficiarii
pentru informare si consiliere
în vederea implementării
planului individual de
intervenţie

Dezvoltarea de programe pentru
combaterea izolării si încurajarea
reintegrării sociale a persoanelor
vulnerabile social

Asociaţia
Diakonia
Evanghelică
Nădlac

- 1 program dezvoltat

Oferirea de servicii de informare si
consiliere persoanelor vulnerabile
social în vederea facilitării accesului
acestora la serviciile sociale si de
sănătate

Asociaţia
Diakonia
Evanghelică
Nădlac

- 6 beneficiari de servicii de
informare si consiliere în
vederea facilitării accesului
la serviciile sociale si de
sănătate

Organizarea de campanii de
informare si mediatizare privind
drepturile beneficiarilor pentru
sensibilizarea publicului larg si
pentru valorizarea rolului
persoanelor vulnerabile social în
societate si familie

Asociaţia
Diakonia
Evanghelică
Nădlac

- 1 campanie de informare
si mediatizare

Desfăşurarea de activităţi de terapie
ocupaţională adaptate potenţialului
beneficiarilor din serviciile sociale

Asociaţia
Diakonia
Evanghelică
Nădlac

- 6 beneficiari terapie
ocupaţională

Consiliere si sprijin de specialitate
acordate beneficiarilor din serviciile
de tip rezidenţial în vederea
menţinerii relaţiei cu familia,
reprezentantul legal, prietenii, prin
telefon, corespondenta, vizite, ieşiri
în comunitate

Asociaţia
Diakonia
Evanghelică
Nădlac

- 6 beneficiari ai serviciilor
de consiliere si sprijin

3. Creşterea
gradului
de ocupare
profesionala a
persoanelor
vulnerabile social

Informarea si consilierea
persoanelor vulnerabile social cu
privire la posibilitatea accesului la
un loc de munca, în colaborare cu
AJOFM si autorităţile locale

SPAS

AJOFM
Arad

- număr beneficiari informaţi
si consiliaţi

Informarea si încurajarea participării
persoanelor vulnerabile social la
bursele locurilor de munca
organizate de AJOFM si
acompanierea acestora, după caz

SPAS

AJOFM

- număr persoane vulnerabile
social participante la bursa
locurilor de munca

4.Prevenirea
instituţionalizării

Identificarea situaţiilor de risc în
care se afla persoanele vulnerabile

SPAS - număr persoane vulnerabile
social aflate în risc de



5

persoanelor
vulnerabile social
si
participarea
activa a
acestora la viata
sociala

social, situaţii care pot conduce la
instituţionalizarea acestora

instituţionalizare identificate

Acordarea drepturilor de asistenta
sociala (indemnizaţii lunare
acordate, alocaţii de stat, facilităţi)

SPAS - număr de beneficiari ai
drepturilor de asistenta
sociala

Acordarea de servicii de îndrumare,
sprijin si consiliere, evaluare
(inclusiv evaluare iniţiala/complexa
în vederea încadrării în grad de
handicap), educaţie pentru sănătate
atât pentru beneficiari cât si pentru
familie si acordarea de servicii de
prevenire a excluziunii sociale si
integrare sociala

SPAS

Mediator
sanitar

- număr de beneficiari ai
serviciilor de îndrumare,
evaluare, sprijin, consiliere,
educaţie pentru sănătate
- număr de beneficiari ai
serviciilor de prevenire a
excluziunii sociale

DIRECŢIA DE ACŢIUNE II: Responsabilizarea comunităţilor locale în vederea implicării în procesul de
integrare sociala a persoanelor vulnerabile social

Obiective
operaţionale

Activităţi Respon -
sabili

Indicatori / rezultate

1. Promovarea
unei
imagini pozitive a
persoanelor
vulnerabile din
punct
de vedere social

Realizarea si distribuirea de
materiale informative, prin care se
promovează drepturile persoanelor
vulnerabile din punct de vedere
social, egalitatea de şanse

SCZICON - 1 pliant informativ despre
drepturile persoanelor
vulnerabile
- 200 de pliante distribuite în
cadrul „ Zilelor oraşului
Nădlac”

Realizarea de parteneriate cu
consiliile locale în vederea implicării
persoanelor vulnerabile social la
viata sociala a comunităţii –
participare la acţiuni cultural-
sportive si de petrecere a timpului
liber, participarea la luarea
deciziilor, etc.

SCZICON -2 contracte de colaborare
1contract – Crucea Roşie
Română
1 contract Diakonia
Evanghelică Nădlac
-20 de persoane vulnerabile
paricipante la acţiuni cultural-
sportive

Continuarea parteneriatelor existente
si încheierea de noi parteneriate
privind oferirea de servicii sociale la
nivel public-privat

SCZICON -1 colaborare public-private
întreţinute
- 2 convenţii de colaborare

2. Creşterea
gradului
de comunicare si
colaborare
instituţională si

Menţinerea legăturii cu factorii de
decizie locali prin organizarea de
întâlniri de lucru, solicitarea de
anchete sociale, vizite la primăriile
de domiciliu ale beneficiarilor

SCZICON -3 întâlniri de lucru,
consemnate în procese verbale
- 10 solicitări de anchete
sociale
-10 vizite în familii
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interinstitutionala Colaborarea DGASPC Arad -
consilii locale si consilii comunitare
consultative în vederea identificării
unor soluţii alternative pentru
prevenirea instituţionalizării
persoanelor vulnerabile social
(rezolvarea problemelor la nivelul
comunităţii)

SCZICON - 3 întâlniri de lucru cu
specialiştii din alte domenii, în
vederea identificării si
rezolvării problemelor
familiilor aflate în situaţii de
risc

Sprijin acordat consiliilor locale în
vederea înfiinţării consiliilor
comunitare consultative

SPAS - reactualizarea componenţei
consiliului comunitar
consultativ pentru toţi
beneficiarii

3. Dezvoltarea si
diversificarea
serviciilor sociale
destinate
persoanelor
vulnerabile social
la
nivelul
comunităţilor
locale

Sprijin oferit consiliilor locale în
vederea evaluării, monitorizării si
prestării de servicii la domiciliu, la
nivelul comunităţilor cu număr mare
de persoane vulnerabile social care
trăiesc singure

SCZICON - elaborarea a 2 noi
instrumente în vederea
evaluării şi eficientizării
serviciilor oferite persoanelor
vulnerabile social care trăiesc
singure
-5 beneficiari ai serviciilor la
domiciliu

COMPONENTA 3: IMBUNATATIREA CAPACITATII ORGANIZATIONALE A FURNIZORILOR
DE SERVICII SOCIALE

DIRECŢIA DE ACŢIUNE: Dezvoltarea instituţională susţinută în vederea creşterii calităţii serviciilor
sociale oferite

Obiective
operaţionale

Activităţi Respon -
sabili

Indicatori / rezultate

1.Îmbunatatirea
sistemului de
monitorizare a
copiilor si
persoanelor
adulte
aflate în sistemul
de
protecţie si în
situaţii de
risc

Întreţinerea si actualizarea bazelor
de date privind copiii beneficiari ai
serviciilor sociale

SCZICON - completarea bazei de date
existente la nivelul instituţie,
privind copii din familii
vulnerabile social

Întreţinerea si actualizarea bazelor
de date privind persoanele
vulnerabile social

SCZICON - actualizarea bazei de date la
la nivelul instituţiei

Realizarea de materiale informative
privind drepturile beneficiarilor si
serviciile oferite, precum si
distribuirea lor în rândul
beneficiarilor în cadrul diverselor
evenimente organizate

SCZICON - 1material informativ realizat
- 200 de materiale informative
distribuite

2.Promovarea
drepturilor

Continuarea colaborării cu
reprezentanţii mass-media în scopul

SCZICON -3 colaborări cu reprezentanţii
mass-media
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copiilor si
persoanelor
adulte
ocrotite, precum
si a
serviciilor oferite
acestora de către
furnizorii de
servicii
sociale

creşterii gradului de informare a
publicului prin realizarea si
transmiterea periodica de materiale
informative privind activitatea în
domeniul social, precum si prin
actualizarea periodica a informaţiilor
existente în paginile web ale
furnizorilor de servicii sociale

- 3 materiale informative
transmise
- 1 actualizare pentru pagina
web

Desfăşurarea de campanii de
sensibilizare a opiniei publice cu
privire la problematica sociala si
serviciile sociale din judeţul Arad

SCZICON - 1campanie de sensibilizare

3. Îmbunătăţirea
calităţii serviciilor
oferite
beneficiarilor prin
Aplicarea
standardelor
Minime
obligatorii de
calitate în
instituţiile
care oferă servicii
copiilor si
persoanelor
adulte vulnerabile
din punct de
vedere social

Implementarea legislaţiei în
domeniul protecţiei copiilor si
persoanelor adulte vulnerabile din
punct de vedere social

SCZICON - 1 rapoart de activitate anuală
înaintat către consiliul local
- 1 rapoart de audit (verificarea
implementării standardelor de
calitate)

Derularea activităţilor de formare si
profesionalizare a resurselor umane
din sistemul de protecţie sociala în
scopul asigurării unui raport optim
eficienta – eficacitate

SCZICON - 4 angajaţi participanţi la
cursuri de formare profesionala
– 2 cu lectori interni
- 2 cu lectori externi

Evaluarea independenta a
managementului riscurilor,
controlului si proceselor de
conducere a acestuia (auditare
interna)

SCZICON - 1 auditare internă

Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor
si angajaţilor prin aplicarea de
chestionare realizate în acest scop

SCZICON -10 rapoarte de evaluare a
satisfacţiei
beneficiarilor/aplicarea
chestionarelor

4. Promovarea
activităţilor de
voluntariat în
cadrul instituţiilor
de asistenta
sociala

Întreţinerea bazei de date a
voluntarilor din sistemul de asistenta
sociala si a unui sistem eficient de
monitorizare a activităţii acestora

SCZICON - 1 bază de date privind
voluntarii/actualizarea  şi
întreţinerea

Încurajarea activităţilor de
voluntariat prin derularea de
campanii de informare si
mediatizare în acest sens

SCZICON - 1 campanie de informare şi
mediatizare cu tema „ Eu cu ce
pot să ajut?”

Întocmit,
Iaroș Rudolf Andrei- șef serviciu Serviciul Centrul de zi de îngrijire a Copiilor Nădlac
___________
Nagy Gyuriș Krokoș Ana- inspector Serviciul Public de Asisten
___________
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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.36
din 26.03.2014

privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.11/30.01.2014

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
26.03.2014,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.2960/2014
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei

orașului Nădlac nr.3121/2014
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.11/30.01.2014 privind aprobarea închirierii

prin licitaţie publică  a imobilului (construcţie şi teren), situat în oraşul Nădlac,
din parcela nr. top. 4055/8/2/2/1, înscrisă în CF nr. 303568 Nădlac ( Nr. CF
vechi 9399 Nădlac), proprietatea privată a oraşului Nădlac

- Adresa Institu - jude
Administrativ nr.1021/20.02.2014, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub
nr,2172/25.02.2014

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

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

- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură,
juridică şi de disciplină;
În temeiul art.45(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.11/30.01.2014.
Art.2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac

și se comunică către:
 Cetăţenilor, prin afişare
 Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ– Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE
PALADIE RĂZVAN FLORIN SECRETAR

ALEXANDRU GROS



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.37
din 26.03.2014

privind acordarea unui mandat reprezentantului oraşului Nădlac în A.G.A. la Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
26.03.2014,
Având în vedere:
- expunerea de motive a  primarului  oraşului Nădlac nr.2977/2014
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei

oraşului Nădlac nr.3056/2014
- Adresa Asocia comunitară Sistem Integrat de Gestionare a

Deșeurilor nr.120/10.03.2014, înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub
nr.2972/18.03.2014

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.68/15.04.2008 privind asocierea în scopul
realizării proiectului „ Sistem integrat de gestionare a deşeurilor pentru judeţul
Arad şi constituirea A.D.I. „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul
Arad”

- prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilită
modificările și completările ulterioare

- prevederile Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare, cu modificările și
completările ulterioare

- prevederile art.36, alin.2, lit.c, d, e alin.6, lit.a, pct.14, alin.7, lit.c 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;

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 plata cotiza i Consiliul Local Nădlac pentru anul 2014, la
bugetul Asocia
De

Art.2. Se împuternicește d-l Vasile Ciceac- reprezentant al orașului Nădlac,
cetă român, născut la data de 25.01.1952 în localitatea Hărnicești, jude
Maramureș, domiciliat în orașul Nădlac, str. V. Lucaciu, nr.91 B, jude
posesor al CI seria AR, nr.552429, eliberată de SPCLEP Nădlac, la data de 31.01.2012,
cu mandat
special să aprobe pentru anul 2014, în Adunarea Generală a Asociaţiilor din cadrul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor
judeţul Arad, în numele și pe seama consiliului local Nădlac, cuantumul anual al



cotizaţiei în sumă de 7866 lei, prevăzută pentru consiliul local al oraşului NĂDLAC și
proiectul bugetului de venituri conform anexelor care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

- Asocia Sistem Integrat de Gestionare a
Deşeurilor judeţul Arad

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

PREŞEDINTE DE
PALADIE RĂZVAN FLORIN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA
JUDEŢUL  ARAD

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC
315500-Nădlac, str.1 Decembrie,nr.24,tel:0257474325,Fax:473300

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

HOTĂRÂREA NR.38
din 26.03.2014

privind aprobarea Planului de investiţii pe anul 2014 pe domeniul public al Oraşului
Nădlac concesionat Companiei de Apă Arad S.A., care se realizează din fonduri IID

(Fond de Întreţinere Înlocuire şi Dezvoltare)

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
26.03.2014,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.1504/2014
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei

nr.908/2014
- adresa S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. nr.1102/23.01.2014, înregistrată la

primăria oraşului Nădlac sub nr.768/23.01.2014
- adresa primăriei orașului Nădlac nr.2235/28.02.2014
- adresa S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. nr.5044/17.03.2014, înregistrată la

primăria oraşului Nădlac sub nr.2976/18.03.2014
- prevederile art.10 din Ordonanţa de Urgenţă nr.198/2005 privind constituirea,

alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare
- prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu

modificările şi completările ulterioare
- prevederile Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare,

cu modificările şi completările ulterioare
- Prevederile Art.35 (3) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu

modificările şi completările ulterioare
- prevederile Art.11, alin.(1) şi (2) şi Art.36 alin.(2) lit. „d” ,,e”, alin.(6), pct.14,

alin.(7) lit ,, c” din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare

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

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

- Avizul favorabil al comisiei pentru activită -culturale, culte, învă
sănătate
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 Planul de investiţii pe anul 2014 pe domeniul public al Oraşului
Nădlac concesionat Companiei de Apă Arad S.A., în sumă totală de 472.399 lei, care se
realizează din fonduri IID (Fond de Întreţinere Înlocuire şi Dezvoltare), conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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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.
- Instituţiei Prefectului Judeţului Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ– Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE
PALADIE RĂZVAN FLORIN 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.39
Din 26.03.2014

privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
26.03.2014,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.3090/2014
- Referatul nr.3057/2014 a compartimentului de resurse umane din cadrul

primăriei
- Adresa nr.1459/03.03.2014 a Instituţiei Prefectului – Biroul de Control şi

Management Instituţional, înregistrată la primăria oraşului Nădlac la
nr.2567/05.03.2014

- Hotărârea Consiliului Local nr.10 din 30.01.2014 privind aprobarea
organigramei şi a statului de funcţii pe anul 2014

- 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 organigramei şi a statului de funcţii al aparatului
de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea
Consiliului Local Nădlac, conform anexelor nr.1-3 care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre modifică anexele nr.1-2, 7 la Hotărârea
nr.10/30.01.2014 adoptată de către Consiliul local al orașului Nădlac.

Art.3. 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

PREŞEDINTE DE
PALADIE RĂZVAN FLORIN 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.40
din 26.03.2014

privind reprezentarea intereselor Consiliului Local al Orașului Nădlac în Dosar
nr.5244/108/2013 de către Cabinet Avocat Vodă Petru Rareș

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit  în şedinţa ordinară din data
de 26.03.2014,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.3291/2014
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.138/30.10.2012 privind

aprobarea achizi
și reprezentare

- Dosar Nr.5244/108/2013 – obiect anulare act emis de autorită
publice locale, recurs la Curtea de Apel Timi cios
Administrativ

- prevederile Ordonan
de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și
de modificare și completare a unor acte normative

- 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(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 ratifică și confirmă, demersurile juridice efectuate în dosar nr.
5244/108/2013 de avocat Negru Dan Alexandru, avocat Șeran Bogdan, în fata
Tribunalului Arad pentru reprezentarea intereselor autorită

Art.2. Se decide reprezentarea intereselor Consiliului Local al Orașului
Nădlac, în calitate de intimat-pârât în Dosar nr.5244/108/2013, având ca obiect:
anulare act emis de autorită
05.03.2014 la Curtea de Apel Timi
Fiscal, în proces cu recurent- reclamant:  Prefectul jude
Cabinet Avocat Vodă Petru Rareș.

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

- Cabinet Avocat Vodă Petru Rareș, Negru Dan Alexandru, Șeran
Bogdan

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

PREŞEDINTE DE TRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
PALADIE RĂZVAN FLORIN 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

H O T Ă R Â R E A Nr.41
Din 26.03.2014

privind completarea Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.14/30.01.2014

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit  în şedinţa ordinară din data
de 26.03.2014

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.3290/2014
- referatul consilierului juridic din cadrul aparatului permanent de lucru

al Consiliului local Nădlac nr.3289/2014
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.14/30.01.2014 privind aprobarea

bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac
pe anul 2014

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.31/27.02.2014 privind aprobarea
programului de lucrări edilitar-gospodăre
finan

- 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

- Prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi
publice, 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. Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.14/30.01.2014 se
completează astfel:

Art.4(2) Nici o lucrare care necesită proiect tehnic nu se angajează pentru plată,
până ce această documenta
demarată nici o procedură referitor la achizi

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
Admionistrativ – Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE RU LEGALITATE
PALADIE RĂZVAN FLORIN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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