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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.117
Din 09.10.2014

privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local
Nădlac din data de 09.10.2014

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
09.10.2014,

Având în vedere:
- prevederile art.43 din Legea nr.251/2001 privind administraţia

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul art.45(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local
Nădlac din data de 09.10.2014, 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
PALIȘ GLIGOR SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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Anexa la
Hotărârea Consiliului local nr.117/09.10.2014

ORDINEA DE ZI

A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC DIN DATA DE
09.10.2014

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a
Consiliului local din data de 09.10.2014.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 18.09.2014.

3. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumei de 72.000 lei din bugetul local al
ora .

4. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului local Nădlac în vederea permiterii
accesului în perimetrele de lucru asupra terenurilor administrate de către Orașul Nădlac
pentru desfă
geofizice le implică.

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

6. Diverse.

PREŞEDINTE DE
PALIȘ GLIGOR SECRETAR

ALEXANDRU GROS



ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL LOCAL NĂDLAC
str.1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  Judeţul Arad

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

HOTĂRÂREA nr .119
din 09.10.2014

privind repartizarea sumei de 72.000 lei din bugetul local al orașului Nădlac pe
anul 2014 pentru finan

Consiliului Local Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 09.10.2014,
Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului orașului Nădlac nr.11584/2014;
- raportu l  de spec ia l i tate a serviciului buget din cadrul primăriei

nr.11590/2014;
- Procesul verbal nr.11413/01.10.2014 al

finan
- prevederile Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.14/30.01.2014 privind

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli  al Consiliului Local Nădlac  pe anul
2014, prin care au fost alocate resursele financiare în vederea finan
nerambursabile a unită fit  (art. bugetar 59.11- Asocia
funda

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.27/27.02.2014 privind
aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile
bugetului local al Orașului alocate pentru activităţi nonprofit de interes local;

- prevederile art.36, alin. 2, lit.b, alin.4, lit.a din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

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

- a v i z u l favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare,
agricultură, juridicăşi de disciplină;

- a v i z u l favorabil al pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ,
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport;

În temeiul art.45(2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Lista cuprinzând unită fit din orașul Nădlac cu
sumele repartizate din bugetul local al orașului Nădlac pe anul 2014, pentru
finan , conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.2.
(1)Contractele de finan nerambursabilă se vor perfecta cu beneficiarii



prevăzu 1, prin grija Serviciului Buget.
(2)Serviciul Buget va urmări derularea contractelor de finan

nerambursabilă potrivit Regulamentului privind regimul finan
nerambursabile din fondurile bugetului local al orașului Nădlac alocate
pentru activită prin H.C.L. nr.
27/27.02.2014.

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

- Beneficiarii de finan
- Instituţia Prefectului - judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios.

PREŞEDINTE DE
PALIȘ GLIGOR SECRETAR

ALEXANDRU GROS



ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

____________________________________________________________
PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC

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

Nr.11590/03.10.2014

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 72.000 lei din bugetul local al orașului
Nădlac pe anul 2014 pentru finan

Având în vedere prevederile :
- Legii nr. 350/2005 privind regimul finan
alocate pentru activită ;
- H.C.L. nr.27/2014 prin care a fost aprobat Regulamentul privind regimul
finan .

finan
nerambursabile precum și de faptul că solicitările acestora se înscriu în domeniile
de activitate aprobate prin H.C.L. nr.30/27.02.2014, și

Luând în considerare propunerile Comisiei de selec
solicitărilor de finan /29.07.2014

PROPUNEM

Spre aprobare alocarea sumei de 72.000 lei din bugetul pe anul 2014
conform propunerilor Comisiei de selec
propusă se încadrează în prevederile bugetare pentru anul 2014 și este respectată
destina pe domenii de activitate aprobată prin H.C.L. nr. 30/2014.

Șef Serviciu Buget, Inspector,
Gondec Pavel Cralic Ioan



ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL LOCAL NĂDLAC
str.1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  Judeţul Arad

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

Anexă la Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.119 din 09.10.2014 privind alocarea sumei de 72.000 lei din bugetul local al
ora

Nr.
crt

Unitatea nonprofit Sediu Denumirea proiectului Domeniu de aplicare Suma
alocată lei

1

ASOCIA
GRĂDINARILOR DIN
NĂDLAC

Nădlac, str. 1
Decembrie, nr. 22

Îmbunătă e pentru
cre
experimental și promovarea
interna
Asocia grădinarilor din Nădlac.

Protec 8.000

2
UNIUNIA DEMOCRATICĂ A
SLOVACILOR ȘI CEHILOR
DIN ROMÂNIA

Nădlac, str.
Independen
nr. 36

Restaurarea și conservarea
patrimoniului cultural nădlăcan

Programe culturale 27.000

3
UNIUNIA DEMOCRATICĂ A
SLOVACILOR ȘI CEHILOR
DIN ROMÂNIA

Nădlac, str.
Independen
nr. 36

Conservarea și promovarea culturii
tradi

Programe culturale 6.000

4
UNIUNIA DEMOCRATICĂ A
SLOVACILOR ȘI CEHILOR
DIN ROMÂNIA

Nădlac, str.
Independen
nr. 36

Achizi rea de costume populare
slovace și instrumente muzicale
pentru grupa de copii a AF Salașan

Programe culturale 6.000

5
ASOCIA -
ORTODOXĂ “ JUNII
NĂDLACULUI”

Nădlac, str. 1
Decembrie, nr. 9

Lada de zestre a bunicilor Programe culturale 6.000



ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL LOCAL NĂDLAC
str.1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  Judeţul Arad

e-mail : office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro
Anexă la Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.119 din 09.10.2014 privind alocarea sumei de 72.000 lei din bugetul local al

ora

Preşedinte de şedinţă Contrasemnează pentru legalitate
Paliș Gligor Secretar

Alexandru Gros

Nr.
crt

Unitatea nonprofit Sediu Denumirea proiectului Domeniu de aplicare Suma alocată
lei

6 BISERICĂ ORTODOXĂ
SÂRBĂ NĂDLAC

Nădlac, str. V.
Lucaciu, nr. 9

Renovare casă parohială Culte religioase 4.000

7 BISERICA PENTICOSTALĂ
NĂDLAC

Nădlac, str.
Independen
nr. 58

Înlocuirea geamurilor vechi (din
lemn) biserică

Culte religioase 15.000
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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.118
Din 09.10.2014

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac
din data de 18.09.2014

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din
data de 09.10.2014,

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 18.09.2014, 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 PALIȘ GLIGOR
SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL LOCAL NĂDLAC
str.1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300
e-mail : office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

HOTĂRÂREA Nr.120
din 09.102014

privind acordul Consiliului Local Nădlac cu privire la lucrările de achizi
realiza pe teritoriul unită -teritoriale Nădlac de către S.C. PROSPEC NI S.A.

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
09.10.2014,

Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.11583/2014
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei

nr.11857/2014
- solicitarea emisă de către S.C. PROSPEC nr.3477/20.08.2014,

înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.9560/27.08.2014
- solicitarea emisă de către S.C. PROSPEC nr.471/01.10.2014,

înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.11392/01.10.2014
- prevederile Legii nr.238/2004- Legea petrolului, cu modificările și completările

ulterioare
- prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al

acesteia, cu modificările și completările ulterioare
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură,

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

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

locală, republicată,cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se emite acordul Consiliului Local Nădlac cu privire la permiterea accesului S.C.
PROSPEC în perimetrele de lucru asupra terenurilor/imobilelor administrate de către
Orașul Nădlac pentru desfășorarea oricăror activită lucrările de achizi te geofizice
le implică.

Art.2. În situa or/imobilelor administrate de către
Orașul Nădlac, se va proceda la stabilirea de comun acord a unei juste despăgubiri, în strictă
conformitate cu prevederile art.7-13 din Legea petrolului nr.238/2004, cu modificările și
completările ulterioare.

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

- S.C. PROSPEC
- Instituţia Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios– Compartiment

Juridic și Controlul Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE
PALIȘ GLIGOR 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.121
Din 09.10.2014

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

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit  în şedinţa extraordinară din
data de 09.10.2014,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.12039/2014
- referatul compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei

nr.12040/2014
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr.12041/2014
- adresa Consiliului Jude registrată la

primăria orașului Nădlac sub nr.12042/09.10.2014
- 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

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

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

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

În temeiul art.45(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

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

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

Art.3. Se aprobă modificarea programului de lucrări edilitar-
gospodăre ,
conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.4. Prezenta hotărâre modifică și completează în mod corespunzător
anexele contrare prezentei adoptate anterior.

Art.5. 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 LEGALITATE
PALIȘ GLIGOR SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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