
JURIDIC 26.11.2014

HOTĂRÂREA Nr.138
Din 25.11.2014

privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de
25.11.2014

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.11.2014,
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 25.11.2014, 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 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

_____________________________________________________________
ORAŞ NĂDLAC

Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300
e-mail :office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro
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Anexa la
Hotărârea Consiliului local nr.138/25.11.2014

ORDINEA DE ZI

A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC DIN DATA DE 25.11.2014

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului
local din data de 25.11.2014.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al extraordinare
a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 06.11.2014.

3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Consiliului Local Nădlac pentru anul 2014.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea execu
trimestrului III al anului 2014.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Indicatorilor de performan
serviciul public de salubrizare pentru orașul Nădlac

6.Proiect de hotărâre privind încetarea suspendării aplicării Hotărârii Consiliului Local
Nădlac nr.96/29.07.2014.

7.Proiect de hotărâre privind rectificarea 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 aprobarea prelungirii, la cerere, a contractelor de
închiriere, încheiate în baza Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.56/30.03.2004, referitor
la folosinţa unor terenuri proprietatea Statului Român şi proprietatea privată a oraşului,
terenuri ocupate de către deţinătorii de garaje, proprietatea persoanelor fizice şi juridice.

9.Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafe
evidenţiată în CF nr.301943 Nădlac ( Nr. CF vechi 767 Nădlac).

10.Proiect de hotărâre privind organizarea re
2015-2016 în cadrul unită -teritoriale Nădlac

11.Diverse.

PREŞEDINTE DE
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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HOTĂRÂREA Nr.139
Din 25.11.2014

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din
data de 06.11.2014

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
25.11.2014,

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 06.11.2014, 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 CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR
FAUR MARIA CARMEN ALEXANDRU GROS

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

_____________________________________________________________
ORAŞ NĂDLAC

Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300
e-mail :office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro
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ROMÂNIA Anexa la HCL nr.139/25.11.2014
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

PROCESUL VERBAL
al desfăşurării şedinţei extraordinare din data de 06.11.2014 a Consiliului local Nădlac

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 06.11.2014 a
fost convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.607/03.11.2014, prin
convocator şi înmânarea invitaţiilor.

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

La ședință mai participă d-l primar Vasile Ciceac, d-l secretar Gros Alexandru, d-l
Gondec Pavel- șef serviciu buget din cadrul primăriei, d-l Roszkoș Ioan- șef serviciu SVSU
Nădlac, d-l Iamrișka Cristian- inspector NT-TV.

Deoarece la ședință este prezentă majoritatea consilierilor aflați în funcție, d-l secretar
declară şedinţa legal constituită.

Preşedintele de şedinţă, d-na Faur Maria, 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  06.11.2014.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 28.10.2014.

3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului
Local Nădlac pentru anul 2014.

4.Diverse.
D-l primar propune introducerea pe ordinea de zi a următorului punct:

- Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finantare intern incheiat cu
OTP BANK ROMANIA S.A., care să fie trecut înainte de Diverse.

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
extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 06.11.2014”, care este aprobat cu 11
voturi DA, 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 28.10.2014.

Preşedintele de şedinţă întreabă consilierii dacă sunt obiecţiuni sau completări
referitor la procesul verbal.

D-l Paladie Răzvan susține că există anumite lipsuri în procesul verbal, la pagina 2
unde au fost discuții referitor la nființarea postului de la pompieri, precum și pe ultima
pagină, cu privire la comisie, aceste discuții să fie inserate în procesul verbal.

Deoarece nu sunt alte obiecţiuni sau completări, se supune la vot „proiectul de
hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac
din data de 28.10.2014”, cu propunerea de completare, acesta fiind aprobat cu 11 voturi DA,
votul necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi
( 6 voturi ).
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Se trece la pct.3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli al Consiliului Local Nădlac pentru anul 2014.

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

Se trece la pct.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de
finantare intern incheiat cu OTP BANK ROMANIA S.A.

D-l Paladie Răzvan susține că se dorește prelungire de contract, comisionul este de 1
% din valoarea proiectului, banii cine îi va recupera, sau primăria va da în judecată
consultantul pentru aceste aspecte.

D-l primar susține că tronsonul pentru drum este finanțat din fonduri UE, este necesar
realizarea tronsonului 3, este necesar prelungirea de contract cu OTP, în ce privește
informațiile de specialitate, d-l Gondec Pavel le poate oferi, dacă există probleme referitor la
lucrările care au fost efectuate, informațiile respective se pot oferi la ședința viitoare.

D-na Mazuch Marinela precizează faptul că inițial sumele contractate au fost pentru o
lucrare, între timp era necesar contractarea sumelor pentru o altă lucrare, este vorba de un
program transfrontalier, până în 30 noiembrie se va primi răspuns, lucrările contractate nu
sunt în plus decât cele contractate, prelungirea contractului cu OTP nu este legată de
finalizarea lucrărilor.

D-l primar asigură pe d-l consilier Paladie Răzvan de faptul că la ședința tehnică care
va avea loc pentru proiectul cu drumul Csanadpalota, va fi invitat și acesta.

D-l Gondec Pavel precizează faptul că societatea OTP oferă prelugire de contract
pentru o perioadă de 1 lună cu un comision de 1 % din valoarea proiectului, s-ar putea că va
mai fi nevoie de o altă prelungire până în data de 30 mai, cu OTP se lucrează destul de greu,
se solicită documente suplimentare, societatea nu este mulțumită de câștigul pe care îl are
din acest contract, forțează mâna primăriei, sumele rambursate de către primărie către OTP
sunt destul de considerabile, aceasta se aștepta ca termenul de rambursare să fie mult mai
îndelungat, astfel și dobânzile ar fi crescut, societatea a dispus ca lucrările să fie
monitorizate de către un expert propriu.

D-l Lupșa Eugen susține că acest comision de 1 % trebuia normal pus doar pentru o
prelungire de contract pe perioadă de 1 an, nu este normal ca pentru 1 lună să se ceară
același commission, dacă era vorba de o relație contractuală corectă, interesantă va fi și
denumirea care i se va da acelui comision.

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

Se trece la pct.5. Diverse.
D-l Paladie Răzvan întreabă pe d-l Roszkoș Ioan care a fost motivația la ședința

anterioară de a se solicita mărirea organigramei cu încă un post de șofer la pompieri.
D-l Roszkoș Ioan susține că personalul existent este insuficient, este vorba de orele

suplimentare care se acumulează.
Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, nefiind alte

discuții, d-na Faur Maria - preşedinte de şedinţă declară închise lucrările şedinţei
extraordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 06.11.2014.

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

Președinte de ședință Secretar
Faur Maria Carmen Alexandru Gros
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H O T Ă R Â R E A    Nr.140
Din 25.11.2014

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

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit  în şedinţa ordinară din data de
25.11.2014,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.14372/20.11.2014
- referatul compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei nr.14362

/19.11.2014
- referatul compartimentului informatizare din cadrul primăriei nr.14470/21.11.2014
- adresa Clubului Sportiv Victoria Nădlac nr.24/18.11.2014, înregistrată la primăria

orașului Nădlac sub nr.14240/18.11.2014
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.14/30.01.2014 privind aprobarea  bugetului

de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2014
- Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi

completările ulterioare
- prevederile Legii nr.356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014
- prevederile art.36(2), lit.b, (4), lit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- avizul nefavorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură,

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

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

sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport
În temeiul art.45(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al
orașului Nădlac pentru anul 2014, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea listei de investiţii pentru anul 2014, conform anexei nr.2
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre modifică și completează în mod corespunzător anexele
contrare prezentei adoptate anterior.

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

_____________________________________________________________
ORAŞ NĂDLAC

Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300
e-mail :office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro
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Art.4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac și
se comunică către:

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

PREŞEDINTE DE TRU LEGALITATE
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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HOTĂRÂREA Nr.141
din 25.11.2014

privind aprobarea execu
aferente trimestrului III al anului 2014

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.11.2014,
Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.14283/2014
- referatul nr.14186/2014 al compartimentului contabilitate-casierie din cadrul

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

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

- prevederile art.49 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare

- prevederile Legii nr.356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare agricultură,

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

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

sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport
În temeiul art.45(2) din Legea nr 215/2001 privind administraţia publică locală,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă execu
conform  anexelor nr.1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

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

PREŞEDINTE DE CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

_____________________________________________________________
ORAŞ NĂDLAC

Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300
e-mail :office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro
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HOTĂRÂREA NR.142
din 25.11.2014

privind aprobarea Indicatorilor de performan
pentru orașul Nădlac

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit  în şedinţa ordinară din data de
25.11.2014

Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.14284/2014
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr.14296/2014
- adresa nr.519/11.08.2014 emisă de către A.D.I.- Sistem Integrat de

Gestionare a Deșeurilor Arad, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub
nr.8619/11.08.2014

- prevederile art.1, alin.(5), art.117, alin.(1) și art.124, alin.(2) din Ordinul
nr.110/2007 al președintelui A.N.R.S.C. privind aprobarea Regulamentului-
cadru al serviciului de salubrizare a localită
pentru serviciul public de salubrizare

- prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi, cu modificările
şi completările ulterioare

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

- prevederile art.4, lit.b din Legea nr.52/2003 privind transparen
în administra

- anun privind afi
de salubrizare de pe site-ul primăriei orașului Nădlac și NT-TV

- prevederile art.11, alin.1 şi 2, art.36, alin.2, lit.d, e, alin.5, alin.6, pct.14,
alin.7, lit.c al Legii 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 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,

HOTĂRĂŞTE :

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

_____________________________________________________________
ORAŞ NĂDLAC

Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300
e-mail :office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro
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Art.1. Se aprobă indicatorii de performan
pentru ora , membru al Asocia
Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a De
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

• Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a
De Arad
• Instituţia Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios
Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios.

PREŞEDINTE DE NEAZĂ PENTRU LEGALITATE
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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HOTĂRÂREA Nr.143
din 25.11.2014

privind încetarea suspendării aplicării Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr. 96/29.07.2014

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
25.11.2014,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.14282/2014
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei oraşului Nădlac nr.14225/2014
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.96/29.07.2014 privind aprobarea

vânzării terenului în suprafaţă de 901 mp, parcela cu nr. cad. 302203,
evidenţiată în CF nr. 302203 Nădlac, teren situat  în oraşul Nădlac, jud. Arad,
d-nei Covaci Ana şi d-lui Covaci Constantin

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.105/13.08.2014  privind suspendarea
aplicării Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr. 96/29.07.2014

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

14227/18.11.2014, din care rezultă achitarea impozitelor şi taxelor locale
- Extras CF nr.302203 Nădlac
- 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 încetarea suspendării aplicării Hotărârii Consiliului Local
Nădlac nr.96/29.07.2014.

Art.2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul oraşului Nădlac
şi se comunică către:

 Cetăţeni, prin afişare
 D-nei Covaci Ana şi d-lui Covaci Constantin
 Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ– Compartimentul Juridic şi Controlul Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
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ORAŞ NĂDLAC

Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300
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HOTĂRÂREA NR.144
din 25.11.2014

privind rectificarea 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
25.11.2014,

Având în vedere:
- Expunerea  de motive a  primarului  oraşului Nădlac nr.14291/2014
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei

nr.14297/2014
- adresa S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. nr.23863/07.11.2014, înregistrată la

primăria oraşului Nădlac sub nr.14280/18.11.2014
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.38/26.03.2014 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)

- 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 rotec
tineret și sport
În temeiul Art.45(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
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Art.1. Se aprobă rectificarea Planului 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.

Art.2. Prezenta hotărâre modifică în mod corespunzător anexa la Hotărâra
Consiliului Local Nădlac nr.38/26.03.2014, se duce la îndeplinire de către primarul
orașului Nădlac și se comunică către:

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

Administrativ– Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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HOTĂRÂREA Nr.145
din 25.11.2014

privind aprobarea prelungirii, la cerere, a contractelor de închiriere, încheiate în
baza Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.56/30.03.2004, referitor la folosinţa unor

terenuri proprietatea Statului Român şi proprietatea privată a oraşului, terenuri
ocupate de către deţinătorii de garaje, proprietatea persoanelor fizice şi juridice

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
25.11.2014,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.14293/19.11.2014
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr. 14188/17.11.2014
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.56/30.03.2004 privind aprobarea

renegocierii, la cerere, a contractelor de închiriere referitoare la folosinţa unor
terenuri proprietatea Statului Român şi proprietatea privată a oraşului,
terenuri ocupate de deţinătorii de garaje, proprietatea persoanelor fizice şi
juridice, contracte care expiră pe parcursul anului 2004

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.202/19.10.2011 privind aprobarea
prelungirii, la cererea, a contractelor de închiriere, încheiate în baza Hotărârii
Consiliului local nr.56/30.03.2004, referitor la folosinţa unor terenuri
proprietatea Statului Român şi proprietatea privată a oraşului, terenuri ocupate
de către deţinătorii de garaje, proprietatea persoanelor fizice şi juridice

- Prevederile art. 36 (2), lit. c, (5), 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

În temeiul art.45(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă prelungirea, la cerere, a contractelor de închiriere, încheiate în
baza Hotărârii Consiliului Local nr.56/30.03.2004, referitor la folosinţa unor terenuri
proprietatea Statului Român şi proprietatea privată a oraşului, terenuri ocupate de
către deţinătorii de garaje, proprietatea persoanelor fizice şi juridice, până în data de
31.12.2017.

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

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
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 Instituţia Prefectului - Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios
Administrativ-Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi
Contencios

PREŞEDINTE DE
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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HOTĂRÂREA Nr.146
Din 25.11.2014

privind rectificarea suprafe nr. top.190/1, evidenţiată în CF nr.301943 Nădlac
( Nr. CF vechi 767 Nădlac )

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.11.2014,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.14357/2014
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei

nr.14363/2014
- prevederile art.36, alin.1 din Legea nr.18/1991 a fondului funciar, republicată, cu

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- extras CF nr.301943 Nădlac ( Nr. CF vechi 767 Nădlac )
- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia

mediului şi turism, administraţie publică locală;
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură,

juridică şi de disciplină;
În temeiul art.45(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă rectificarea suprafe nr.top.190/1, eviden
nr.301943 Nădlac ( Nr. CF vechi 767 Nădlac ), din 448 mp- cât figurează în acte, în 453 mp-
cât rezultă din măsurători, conform planului de amplasament și delimitare a imobilului
anexat prezentei hotărâri.

Art.2. Parcela menţionată la art.2 este situată în intravilanul localităţii Nădlac şi nu a
făcut obiectul cererilor depuse în baza prevederilor legilor proprietăţii.

Art.3. 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.4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarului orașului Nădlac și
se comunică către:

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

Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
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ORAŞ NĂDLAC
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HOTĂRÂREA Nr.147
din 25.11.2014

privind organizarea re -2016 în cadrul unită
administrativ-teritoriale Nădlac

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.11.2014
Având în vedere:

 expunerea de motive a primarului orașului Nădlac nr.14592/2014
 adresa Inspectoratului

înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.14589/25.11.2014
 prevederile art.19,  art.61, art.94, alin.2, lit.d, art.95, alin.1, lit.o din

Legea nr. 1/2011 a Educa
ulterioare

 prevederile Ordinului M.E.N. nr.4894/10.11.2014 privind aprobarea
Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de școlarizare pentru
învă l preuniversitar de stat finan
la bugetul de stat și emiterea avizului conform în vederea organizării
re
2015-2016 și Anexa la ordin

 prevederile art.36, alin.2, lit.d, alin.6, lit.a, pct.19 din Legea nr.215/2001
a administra
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 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. Organizarea re -2016 în cadrul unită
administrativ-teritoriale Nădlac se efectuează conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

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

- Liceul Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac
- Inspectoratului

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

_____________________________________________________________
ORAŞ NĂDLAC

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



JURIDIC 26.11.2014

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

PREŞEDINTE DE CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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