
JURIDIC 29.10.2014

HOTĂRÂREA Nr.122
din 28.10.2014

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.10.2014,
Având în vedere:

- Propunerile nominale pentru alegerea preşedintelui de şedinţă şi rezultatul
votului deschis al majorităţii consilierilor în funcţie

- prevederile art.9 din Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002,
pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a
consiliilor locale

- prevederile art.35, alin.1 şi art.41 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare

În temeiul art.45, alin.1 din Legea nr.215/2001- republicată, Legea administra
publice locale și art.9 alin. (3) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a
consiliilor locale aprobat prin O.G. nr. 35/2002adoptă prezenta

HOTĂRĂRE:

Art.1. Se alege preşedinte de şedinţă și se desemnează cu conducerea lucrărilor
-na FAUR MARIA CARMEN din partea

Mișcării Creștin Liberale.
Art.2. Pre
Art.3. Prezenta hotărâre are caracter constator neputând fi contestată în justi
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- primarul orașului Nădlac
- Institu – Jude

Administrativ, Compartimentul Juridic

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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HOTĂRÂREA Nr.123
Din 28.10.2014

privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de
28.10.2014

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.10.2014,
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 ordinare a Consiliului local Nădlac din data
de 28.10.2014, 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 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.123/28.10.2014

ORDINEA DE ZI

A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC DIN DATA DE 28.10.2014

1a.Alegerea pre
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a

Consiliului local din data de 28.10.2014.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al extraordinare

a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 09.10.2014.
3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al

Consiliului Local Nădlac pentru anul 2014.
4.Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de func
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a func

anul 2015.
6.Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local Nădlac în

cadrul consiliului de administra
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român în

proprietatea Orașului Nădlac a unui teren.
8.Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafe

Orașului Nădlac.
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării parcelelor situate în orașul Nădlac,

Cartierul Nou, nr.22-23, eviden
nr.305921 Nădlac

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri între Orașul
Nădlac și familia Suciu Nicolae-Rosislav și Suciu Lăcrimioara.

11.Proiect de hotărâre privind emiterea, în vederea iniţierii procedurii prevăzute de
Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, a acordului de
principiu asupra proiectului de hotărâre privind însușirea variantei finale a drapelului
orașului Nădlac

12.Diverse.

PREŞEDINTE DE
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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HOTĂRÂREA Nr.118
Din 28.10.2014

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din
data de 09.10.2014

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
28.10.2014,

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 extraordinare a Consiliului local Nădlac din
data de 09.10.2014, 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.124 din 28.10.2014
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

PROCESUL VERBAL
al desfăşurării şedinţei extraordinare din data de 09.10.2014 a Consiliului local Nădlac

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 09.10.2014 a
fost convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.574/06.10.2014, prin
convocator şi înmânarea invitaţiilor.

La lucrările şedinţei participă următorii consilieri: Porubski Ioan Dușan, Paliș Gligor,
Șomrak Dușan- viceprimar, Ambrus Lubomir Ivan, Harazin Andrei, Mazuch Marinela Luminița
Felicia, Kszenics Pavel, Lupșa Eugen, Bodnărescu Vasile Constantin, Kovacs Ștefan Andrei,
Balint Ioan Iaroslav, Paladie Răzvan Florin, Faur Maria Carmen, Hălmăjan Maria. Lipsește d-l
consilier Kiszel 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, reprezentanți S.C. SELINA S.R.L.- d-l
ing. Varga Florin, reprezentanți S.C. AMROMCO ENERGY S.R.L.- d-na Gabriela Băgăianu, d-l
Aldea Ioan- inspector compartiment administrarea patrimoniului local, reprezentanți S.C.
PROSPECȚIUNI S.A.- ing. Marinel Brumă, d-l dir. adj. Cristian Pașca, d-l Iamrișka Cristian-
inspector NT-TV, reprezentanți ai locuitorilor: d-l Szuchanszki Vladislav, d-l Mărginean Ioan.

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

Preşedintele de şedinţă, d-l Paliș Gligor, 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  09.10.2014.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței 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
orașului Nădlac pe anul 2014 pentru finanțări nerambursabile.

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 desfășurarea oricăror activități necesare pe care executarea lucrărilor de date
geofizice le implică.

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

- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al CLN pentru anul
2014, 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 09.10.2014”, care este aprobat cu 14
voturi DA, votul necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea
consilierilor prezenţi ( 8 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 18.09.2014.
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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 care este
necesar să fie corectate.

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 18.09.2014”, cu propunerile de modificare, acesta fiind aprobat cu 14 voturi DA,
votul necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi
( 8 voturi ).

Se trece la pct.3. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumei de 72.000 lei din
bugetul local al orașului Nădlac pe anul 2014 pentru finanțări nerambursabile.

Nefiind discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 14 voturi DA- unanimitate
de voturi, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității consilierilor în
funcție ( 8 voturi ).

Se trece la pct.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 desfășurarea oricăror activități necesare pe care executarea lucrărilor
de date geofizice le implică.

D-l Bodnărescu Vasile întreabă în ce constă această procedură de prospecțiuni, dacă
există risc pentru proprietățile locuitorilor, dacă aceste activități vor deranja în vreun fel
activitățile de zi cu zi a localității, deoarece acestea se vor efectua nu doar în extravilan.

D-l ing. Marinel Brumă, reprezentant S.C. PROSPECȚIUNI S.A., precizează faptul că în
memoriul tehnic toate aceste date tehnice sunt precizate și prezentate foarte clar, aceste
lucrări presupun achiziția de date geofizice pentru evidențierea structurilor geologice,
deoarece există rezervoare de gaze petroliere și gazolifere, se dorește efectuarea de lucrări
de explorare, colectarea de informații prin metode seismice, prin metoda vibrosize, se vor
utiliza 2 tipuri de utilaje de dimensiuni diferite, nu are cum să deranjeze activitatea în
localitate, structura clădirilor sau infrastructura nu va fi afectată în vreun fel. Proiectul
presupune întinderea de aliniamente de înregistrare și de surse, puncte de generare, se vor
întinde senzori, niște receptori sensibili vor înregistra vibrațiile produse de utilaje, acestea
vor fi marcate în perimetre cu picheți.

D-na Mazuch Marinela susține că aceste cutii vibrează, întrebarea este cum se simt
aceste vibrații, care este nivelul de vibrații care se vor produce.

D-l dir. adj. Cristian Pașca, de la S.C. PROSPECȚIUNI S.A., susține că virbațiile se simt
așa ca și când trece un tir pe stradă, iar utilajul este ceva mai mare decât un tractor,
vibrează controlat aproximativ 10-12 secunde la un punct, după care se mută la următorul
punct, la 2-3 metri distanță se simte ca un tir care trece pe stradă.

D-l Kovacs Ștefan întreabă care este scopul acestor prospecțiuni, având în vedere
faptul că S.C. AMROMCO ENERGY S.R.L. are deja în funcțiune 2 sonde.

D-l dir. adj. Cristian Pașca susține că se efectuează radiografia subsolului, la
solicitarea ANRM, aceste date urmând a fi furnizate către această instituție.

D-na Gabriela Băgăianu susține că cele 2 sonde sunt funcționale, ANRM solicită
efectuarea unui raport cu privire la estimarea resurselor existente, singura metodă posibilă
fiind cea de efectuare de prospecțiuni, aceasta nu înseamnă că urmează a se fora o sondă în
localitate, deoarece aceasta nu este permisă de către norme, dar orice zăcământ presupune
o pungă, fiind necesar a se face o estimare a acesteia.

D-l Paliș Gligor întreabă ce se întâmplă în situația în care cetățenii nu vor fi de acord
să permită accesul, fiind vorba de proprietate privată pentru efectuarea acestor lucrări.

D-l dir. adj. Cristian Pașca susține că în ce privește intravilanul localității, acestea se
vor efectua doar pe stradă, în extravilan se va lua legătura cu persoanele private, urmând ca
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discuțiile să fie purtate cu fiecare titular în parte, societatea Geo Topo va furniza datele
necesare pentru identificarea proprietarilor de teren situate în extravilan.

D-l Bodnărescu Vasile întreabă dacă aceste lucrări presupun anumite radiații.
D-l dir. adj. Cristian Pașca susține că este vorba de o undă elastică, care se simte pe

moment, în Portugalia de exemplu unde s-au efectuat asemenea lucrări, nu s-a întâmplat
nimic și nu au fost nici un fel de probleme.

D-na Gabriela Băgăianu susține că săptămâna trecută s-au efectuat asemenea lucrări
în localitatea Gottlob din județul Timiș, nu au fost probleme și nu există nici un fel de
reclamații din partea locuitorilor.

D-l Paladie Răzvan întreabă care va fi durata acestor lucrări.
D-l dir. adj. Cristian Pașca susține că lucrările durează aproximativ 2 săptămâni după

ce sunt întinse cablurile.
Nefiind alte discuții sau observații, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind

pronunțate 13 voturi DA, 1 vot NU- Kovacs Ștefan, votul necesar adoptării proiectului de
hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).

Se trece la pct.5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli al Consiliului Local al orașului Nădlac pentru anul 2014.

D-l Paladie Răzvan susține în ce privește propunerea de pavare a terenului din fața
bisericii, asfaltare pe str. Independenței până la moară, Slavici, Lucaciu, este necesar să fie
efectuate aceste lucrări funcție de priorități.

D-l primar susține că sumele au fost primite de la Consiliul județean, este necesar ca
anumite lucrări să fie efectuate anul acesta, iar ce nu se va reuși, va rămâne pe anul viitor.

Nefiind alte discuții sau observații, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind
pronunțate 10 voturi DA, 4 abținere- Paladie Răzvan, Porubski Ioan, Kovacs Ștefan, Ambruș
Lubomir, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității consilierilor
aflați în funcție ( 8 voturi ).

Se trece la pct.6. Diverse.
D-l Bodnărescu Vasile susține că în urma discuțiilor cu cetățenii care sunt nemulțumiți

de lucrările care se efectuează pe domeniul public referitor la canalizarea orașului, s-a ajuns
la concluzia că aceștia sunt nemulțumiți în ce privește modul de lucru, lucrări nefinalizate,
aducerea terenului la stadiul inițial, s-a scos pământ galben deasupra, în loc de cel negru,
ceea ce va deranja mulți ani, locuitorii își amenajează frumos în fața casei, conductele de
apă sparte, întrerupte, cum se va proceda pentru remedierea tuturor acestor probleme.

D-l Varga Florin- director zonal S.C. SELINA S.R.L., își cere scuze față de riverani,
lucrarea de canalizare presupune mai multe etape, prima țevi pentru canalizare, pe urmă
racordurile, acestea nu se fac concomitent, nu se poate face recepție parțială, dacă lucrările
nu se execută bine, țevile vor fi scoase afară, lucrările încă nu sunt finalizate, abia anul
viitor, este vorba de 40 km canalizare, 2000 racorduri, 5 stații de pompare, toată canalizarea
va merge spre stația de epurare, toată execuția se efectuează conform caietului de sarcini și
în etape, lucrările se execută și în antrepriză, referitor la pământ, atunci când lucrarea va fi
gata, se va aduce un strat de pământ negru deasupra, de asemenea unde va fi necesar se
va aduce piatră, un excavator va fi tot timpul la dispoziție, până în iarnă nu se va intra cu
drumuri sparte, pe str. Mărului unde a fost o situație aparte, se va proceda la asfaltarea
străzii, la finalul lucrării toată lumea să fie mulțumită.

D-l Bodnărescu Vasile este de părere că și cei care au fost subcontractați pentru
execuția lucrărilor, ar fi trebuit să fie instruiți, locuitorii dacă solicită anumite lămuriri de la
cei care lucrează, nu li se oferă nici un fel de explicații.

D-l Varga Florin precizează că cei care lucrează, care sunt pe teren nu au pregătirea
necesară, sunt persoane fără școală, nu au nici măcar pregătirea minimă, pentru informații,
reclamații, probleme constatate, pot fi contactați inginerii care se află toată ziua la sediul de
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pe str. Dorobanți, în ce privește racordurile, va fi un singur canal la fiecare casă, proiectul de
execuție urmează a fi verificat de către UE și nu se pot efectua modificări asupra acestuia.

D-na Faur Maria susține că există reclamații din partea celor care locuiesc pe str.
Mărului.

D-l Varga Florin susține că au fost luate măsuri de remediere a situației, dinainte de a
se depune reclamație din partea locuitorilor de pe strada respectivă, acea stradă a creat
numai probleme, toate jgheaburile duc în drum, la fiecare ploaie, toată apa se scurge în
stradă, au fost aduse deja câteva mașini cu piatră și urmează a fi asfaltată, este vorba de o
restanță morală pe care societatea o are față de locatarii străzii respective.

D-l Ambrus Lubomir susține că la casa acestuia căminul vecinului a fost pus în fața
casei sub fereastră.

D-l Varga Florin susține că toate căminele se pun funcție de cotele și cerințele
Companiei de Apă.

D-l Balint Ioan susține că unele cămine au fost puse cu 30 cm mai sus de pământ.
D-l Varga Florin susține că aceste capace sunt foarte grele, ele au fost puse conform

proiectului, chiar dacă nu era necesar să fie de asemenea greutate, deoarece nu se trece
peste acestea cu mașini, au fost puse de asemenea greutate, deoarece așa este prevăzut în
proiect, la data finalizării lucrărilor nu va mai exista diferența de nivel menționată, deoarece
terenul va fi readus la starea inițială.

D-l Paliș Gligor precizează faptul că societatea nu a convins cu explicațiile oferite,
normal era ca specialiștii să fie în permanență pe străzi, cei care sunt subcontractați, dacă
nu execută lucrările cum trebuie, să nu fie plătiți, există situații în care drumurile nu sunt
presemnalizate că se lucrează, străzile fiind blocate de muncitori, fără să existe semn de
circulație adecvat situației.

D-l Varga Andrei face precizarea că în viitorul apropiat vor fi finalizate lucrările astfel
că toate situațiile neplăcute care au fost create vor fi remediate.

D-l Paliș Gligor susține că sigur societatea nu se va întoarce pe străzile pe care
lucrările deja au fost finalizate să mai remedieze problemele care există.

D-l Paladie Răzvan întreabă care este situația PUZ din zona de lângă groapa de
deșeuri unde trebuia demarată deja lucrarea, zonă în care există interdicție de construire.

D-l primar este de părere că ar fi necesar alocarea unei sume pentru acest an, iar
anul viitor să fie pusă diferența deoarece această lucrare nu se va finaliza în acest an.

D-l Paladie Răzvan este de părere că această lucrare ar trebui finalizată în cel mai
scurt timp, deoarece suma necesară pentru lucrare se va putea recupera din vânzarea
terenurilor, aceasta pentru ca cei care sunt în zonă să poate să intre în legalitate.

D-na Mazuch Marinela este de părere că executivul ar trebui să solicite celor care au
instalat semafoarele să verifice care este distanța pe care radarul de la semafor o măsoară,
deoarece de când s-a instalat acesta, se întâmplă numai accidente, deoarece acesta prinde
deja foarte aproape de intersecție, cei cu tir nu au cum să frâneze la timp, ar fi necesar ca
aceste semafor să fie presemnalizat.

D-l Balint Ioan susține că în acea intersecție este cel mai bine să te asiguri prima dată
și pe urmă să traversezi.

D-l Porubski Ioan susține că problema la semafor ar trebui rezolvată în cel mai scurt
timp, deoarece școala de clase primare este foarte aproape, de asemenea face precizarea că
atunci când s-a aprobat semaforizarea intersecției, s-a aprobat semaforizare completă,
instalarea semaforului și în dreptul școlii, această semaforizare nu este completă.

D-l Lupșa Eugen susține necesitatea efectuării analizei referitor la programul de
asfaltări pentru anul 2014, care străzi se pot finaliza în acest an, unde au fost finalizate
lucrările de canalizare, care sunt opportune pentru asfaltare, să se meargă dinspre centru
spre marginea orașului.
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D-l primar susține necesitatea analizei concrete, funcție de lățime, lungime, unde
lucrările la canalizare au fost executate, să se termine și cu asfaltarea, în ce privește această
lucrare încă nu este desemnat câștigătorul licitației de execuție a lucrărilor de asfaltare,
aceasta va avea loc săptămâna viitoare, după care există termenul de contestare a acesteia,
funcție de aceasta pot fi începute lucrările, însă este necesar să permită și timpul, în sensul
să nu fie sub – 5 grade.

D-l Paladie Răzvan susține că în urma programului de tăiere a copacilor din luna
septembrie, aceștia fiind tăiați să nu ajungă la liniile de înaltă tensiune, din fața localului
nr.8, nici acum crengile nu au fost adunate din fața școlii, să fie luate măsuri.

D-na Faur Maria susține necesitatea anunțării locuitorilor referitor la ziua și data
colectării deșeurilor vegetale.

D-l Paladie Răzvan susține ca la următoare ședință de consiliu să vine să prezinte
situația lucrărilor cel care a executat lucrările din parcul mic.

D-na Faur Maria susține că există o defecțiune dinspre cec, este o porțiune unde
băltește apa, dinainte de a se începe lucrările la parc această apă acolo nu a existat.

D-l primar face precizarea referitor la furtunul galben din parc care este inestetic, s-a
luat legătura cu d-l Novak Ioan- electrician, în vederea remedierii situației, precum și a altor
defecțiuni existente, persoană cu care se va încheia un contract de colaborare.

D-l Paliș Gligor susține că a existat o solicitare din partea societății Cedro, care are
intenția construirii unei hale producție lângă societatea Marbach, care este situația cererii.

D-l primar susține că cererea a fost prezentată consiliului, s-a luat legătura cu
reprezentanții societății, care momentan se află în concediu, la ședința ordinară se va
supune spre aprobare caietul de sarcini, deoarece porțiunea de teren a fost diminuată cu
autostradă.

D-l Balint Ioan aduce la cunoștința consiliului faptul că societatea Amromco Energy
S.R.L. s-a ținut de cuvânt, a fost adusă piatră pentru refacerea porțiunilor de drum stricate,
s-a pus deja pe cele 2 drumuri, iar cea rămasă de aproximativ 1 tonă s-a depozitat pentru
alte necesități.

Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, nefiind alte
discuții, d-l Paliș Gligor- preşedinte de şedinţă declară închise lucrările şedinţei extraordinare
a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 09.10.2014.

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

Președinte de ședință Secretar
Paliș Gligor Alexandru Gros



6



JURIDIC 29.10.2014

H O T Ă R Â R E A    Nr.125
Din 28.10.2014

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

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit  în şedinţa ordinară din data de
28.10.2014,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.12854/2014
- referatul compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei nr.12840,

12841, 12842, 12845, 12610/2014
- adresa Direc Finan

nr.12881/08.10.2014, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub
nr.12051/10.10.2014

- adresa Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac nr.1679/10.10.2014,
înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.12065/10.10.2014

- adresa Serviciului Centrului de zi de îngrijire a copiilor Nădlac nr.69/17.10.2014,
înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.12537/20.10.2014

- adresa Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac nr.1763/21.10.2014,
înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.12615/21.10.2014

- adresa Direc
nr.12880/08.10.2014, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub
nr.12052/10.10.2014

- adresa Direc
nr.13388/21.10.2014, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub
nr.12609/21.10.2014

- adresa S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. nr.22512/27.10.2014, înregistrată la
primăria orașului Nădlac sub nr.12932/27.10.2014

- 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

- 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

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 29.10.2014

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.

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 CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR
FAUR MARIA CARMEN ALEXANDRU GROS



JURIDIC 29.10.2014

HOTĂRÂREA NR.126
din 28.10.2014

privind actualizarea statului de funcţii

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
28.10.2014,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.12691/22.10.2014
- Referatul compartimentului resurse umane din cadrul primăriei

nr.12223/14.10.2014
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.10/30.01.2014 privind aprobarea

organigramei
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.70/24.06.2014 privind modificarea statului

de funcţii
- 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 actualizarea  statului de funcţii al aparatului de specialitate al
primarului, al instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Nădlac,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre modifică anexa la Hotărârea Consiliului local Nădlac
nr.70/24.06.2014.

Art.3 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac, prin
grija compartimentului resurse umane din cadrul primăriei și se comunică către:

- Instituţia Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios
administrativ – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios.

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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HOTĂRÂREA NR.127
din 28.10.2014

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
28.10.2014,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.12147/13.10.2014
- Adresa primăriei orașului Nădlac nr.9577/27.08.2014
- Adresa Agen

primăria orașului Nădlac sub nr.12150/13.10.2014
- Prevederile art.11 alin.1 din Ordinul nr.7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor

pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice
- 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 Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015, conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac, prin
grija compartimentului resurse umane din cadrul primăriei și se comunică către:

- Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
- Instituţia Prefectului – Judeţul Arad Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –

Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios.

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.128
Din 28.10.2014

privind numirea reprezentantului Consiliului Local Nădlac în cadrul consiliului de
administra

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
28.102014,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac Nădlac nr.10.716/2014
- referatul secretarului UAT Nădlac , nr.10.715/2014
-adresa Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky nr.1269/21.08.2014,

înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr.9380/21.08.2014
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.141/30.10.2012 privind numirea

reprezentantului Consiliului Local Nădlac în cadrul consiliului de administra
Teoretic J. G. Tajovsky Nădlac

- prevederile art.96 din Legea nr.1/2011 a educa
și completările ulterioare

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

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

- avizul favorabil al Comisiei pentru activită -culturale, culte,
învă
sport

În temeiul art.36(2), art.45(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă numirea, în cadrul consiliului de administra
Jozef Gregor Tajovsky Nădlac, a următorilor consilieri locali din cadrul Consiliului Local al
orașului Nădlac :
- Somrak Dusan- consilier local din cadrul Consiliului Local al oraşului Nădlac/viceprimar
- Mazuch Marinela Lumini - consilier local din cadrul Consiliului Local al oraşului
Nădlac
- Bodnărescu Vasile Constantin - consilier local din cadrul Consiliului Local al oraşului Nădlac

Art.2. Prezenta hotărâre abrogă prevederile H.C.L. Nădlac nr.141/30.10.2012.
Art.3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac și

se comunică către:
- Liceul Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac
- Instituţia Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ– Compartiment Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

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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ALEXANDRU GROS



JURIDIC 29.10.2014

HOTĂRÂREA Nr.129
Din 28.10.2014

privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a Oraşului
Nădlac a unui teren

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.10.2014,

Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.12397/2014
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr.12514/2014
- prevderile art.36, alin.1 din Legea nr.18/1991 a fondului funciar,

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Extras CF nr.306102 Nădlac ( Nr. CF vechi 8732 Nădlac )
- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare,

agricultură, juridică şi de disciplină
- Avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,

protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală
În temeiul art.45(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Se aprobă trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea privată  a
Oraşului Nădlac a terenului în suprafa de 963 mp, parcela cu nr. cad. 750, evidenţiată în
CF nr.306102 Nădlac ( Nr. CF vechi 8732 Nădlac ).

Art. 2. Parcela menţionată la art.1 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 Arad, în vederea înscrierii în
Cartea Funciară a oraşului Nădlac.

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

- Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad, Biroul Carte Funciară
- Instituţiei Prefectului - judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

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.130
Din 28.10.2014

privind rectificarea suprafe

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.10.2014,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.12509/2014
- referatul arhitectului-șef din cadrul primăriei nr.12616/2014
- 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.303540 Nădlac
- extras CF nr.303565 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. cad.303540, eviden
nr.303540 Nădlac, din 7286 mp- cât figurează în acte, în 7999 mp- cât rezultă din
măsurători, conform planului de amplasament și delimitare a imobilului, anexa nr.1 la
prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă rectificarea suprafe elei nr. cad.303565, eviden
nr.303565 Nădlac, din 84000 mp- cât figurează în acte, în 92221 mp- cât rezultă din
măsurători, conform planului de amplasament și delimitare a imobilului anexa nr.2 la
prezenta hotărâre.

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 primarul 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 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.131
Din 28.10.2014

privind aprobarea vânzării parcelelor situate în orașul Nădlac, Cartierul Nou, nr.22-23,
evidenţiate în CF nr. 304319 Nădlac, CF nr. 305920 Nădlac, CF nr. 305921 Nădlac şi CF nr.

305390 Nădlac, către titularii dreptului de preem

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.10.2014,

Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.12603/2014
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr.12488/20.10.2014
- cererea titularilor dreptului de preem - Gubani Berta, Gubani Milan-

Iaroslav, Gubani Ştefan-Ludvig, Hireş Monica-Elisabeta, înregistrată la
primăria oraşului Nădlac sub nr.12408/16.10.2014

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.67/03.05.2007 privind aprobarea
preţului şi a regulamentului de vânzare a terenurilor din intravilanul localităţii
Nădlac, aferente construcţiilor proprietatea privată a persoanelor fizice
titulare a dreptului de preempţiune, conform legii

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.147/19.09.2007 privind modificarea
regulamentului de vânzare a terenurilor din intravilanul localităţii Nădlac,
aferente construcţiilor proprietatea privată a persoanelor fizice titulare a
dreptului de preempţiune, conform legii

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.94/29.07.2014 privind aprobarea trecerii
din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a Oraşului Nădlac a
unor terenuri

- prevederile art. 36 (2), lit. ”c” (5), lit.”b”, art. 123 (3)  din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare

- Extras CF nr. 305390 Nădlac
- Extras CF nr. 305920 Nădlac
- Extras CF nr. 304319 Nădlac
- Extras CF nr. 304319-C1 Nădlac
- Extras CF nr. 305921 Nădlac
- planul de amplasament şi delimitare a imobilului
- certificatul fiscal eliberat de către compartimentul impozite şi taxe

nr.12399/16.10.2014, din care rezultă achitarea impozitelor şi taxelor locale
- certificatul de calitate de moştenitor nr.33/26.09.2013
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare,

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

protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală
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În temeiul art.45 (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă vânzarea terenului, situat în oraşul Nădlac, Cartierul Nou nr. 22-23,
jude Arad, respectiv:

- parcela cu nr. top. 12345-12350/35/1, evidenţiată în CF nr. 305390 Nădlac ( Nr. CF vechi
8716 Nădlac ), în suprafaţă de 450 mp

- parcela nr. top. 12345-12350/35/3, evidenţiată în CF nr. 305920 Nădlac ( Nr. CF vechi
8716 Nădlac ), în suprafaţă de 250 mp

- parcela nr. top. 12345-12350/35/2, evidenţiată în CF nr. 304319 Nădlac ( Nr. CF vechi
8716 Nădlac ), în suprafaţă de 250 mp

- parcela nr. top. 12345-12350/35/4, evidenţiată în CF nr. 305921 Nădlac ( Nr. CF vechi
8716 Nădlac ), în suprafaţă de 250 mp,

către titularii dreptului de preem
- în cota de 5/8 d-nei Gubani Berta, cu domiciliul în oraşul Nădlac, Cartierul Nou nr. 23,
jud. Arad, legitimată cu CI seria AR nr. 315455, CNP 2580618024483
- în cota de 1/8 d-lui Gubani Ştefan-Ludvig, cu domiciliul în oraşul Nădlac, Cartierul Nou
nr. 23, jud. Arad, legitimat cu CI seria AR nr. 644128, CNP 1791031024483,
- în cota de 1/8 d-nei Hires Monica-Elisabeta, cu domiciliul în oraşul Nădlac, str. Nicolae
Bălcescu nr. 1 bl. C2 sc. A ap. 1, jud. Arad, legitimată cu CI seria AR nr. 369395, CNP
2811110020083, şi
- în cota de 1/8 d-lui Gubani Milan-Iaroslav, cu domiciliul în oraşul Nădlac, Cartierul Nou nr.
23, jud. Arad, legitimat cu CI seria AR nr. 603836, CNP 1850204020074.

Art.2. Preţul de vânzare al parcelelor menţionate în cuprinsul art. 1 este de 1 leu/mp,
conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.67/03.05.2007.

Art.3. Pentru semnarea contractului de vânzare–cumpărare al parcelelor mai sus
men în forma autentică, se desemnează :

- CICEAC VASILE – primar
- GROS ALEXANDRU – secretar

care pot exercita acest mandat şi distinct, independent  câte unul.
Art.4. Parcelele menţionate în cuprinsul art.1 nu au făcut obiectul prevederilor legilor

proprietăţii.
Art.5. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul oraşului Nădlac, prin

compartimentul administrarea patrimoniului local şi se comunică către :
 d-na Gubani Berta, d-l Gubani Milan-Iaroslav, d-l Gubani Ştefan-Ludvig,

domiciliaţi în oraşul Nădlac, Cartierul Nou nr. 23, jud. Arad
 d-na Hireş Monica-Elisabeta, domiciliată în oraşul Nădlac, str. N. Bălcescu

nr. 1, bl. C2, sc. A, ap. 1, jud. Arad
 Instituţia Prefectului - judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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HOTĂRÂREA Nr.132
Din 28.10.2014

privind aprobarea unui schimb de terenuri între Orașul Nădlac și  familia
Suciu Nicolae-Rosislav și Suciu Lăcrimioara

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
28.10.2014,

Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac

nr.12617/21.10.2014
- cererea d-nei Suciu Lăcrimioara şi d-lui Suciu Nicolae-Rosislav,

înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr.11542/03.10.2014
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr.11596/03.10.2014
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.159/28.07.2011 privind

aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 886 mp, parcela cu nr.
cad. 302273, evidenţiată în CF nr. 302273 Nădlac, teren situat în
oraşul Nădlac, jud. Arad, d-nei Suciu Lăcrimioara şi d-lui Suciu
Nicolae-Rosislav, domiciliaţi în oraşul Nădlac, str. Independenţei nr.
14, jud. Arad

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.67/03.05.2007 privind aprobarea
preţului şi a regulamentului de vânzare a terenurilor din intravilanul
localităţii Nădlac, aferente construcţiilor proprietatea privată a
persoanelor fizice titulare a dreptului de preempţiune, conform legii

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.147/19.09.2007 privind
modificarea regulamentului de vânzare a terenurilor din intravilanul
localităţii Nădlac, aferente construcţiilor proprietatea privată a
persoanelor fizice titulare a dreptului de preempţiune, conform legii

- contractul de vânzare – cumpărare nr. 952/20.09.2011
- Extras CF nr.302272 Nădlac
- Extras CF nr.302273 Nădlac
- prevederile art. 36 (2), lit. ”c” (5), lit.”b”, art. 123 (3)  din Legea nr.

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

- adeverinţa nr.66/11.09.2014, emisă de către compartimentul urbanism
- planul de amplasament şi delimitare a imobilelor
- certificatul fiscal eliberat de către compartimentul impozite şi taxe nr.

12604/21.10.2014, din care rezultă achitarea impozitelor şi taxelor
locale

- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare,
agricultură, juridică şi de disciplină;
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- 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 efectuarea schimbului de terenuri între Orașul Nădlac și
familia Suciu Nicolae-Rosislav și Suciu Lăcrimioara, astfel:
- Orașul Nădlac cedează terenul situat în orașul Nădlac, str. Primăverii, nr. 4, jud.
Arad, evidenţiat în CF nr. 302272 Nădlac, parcela cu nr. cad. 302272, în suprafaţă de
927 mp, domeniu privat al Orașului Nădlac și primește terenul proprietatea familiei
Suciu Nicolae-Rosislav și Suciu Lăcrimioara.
- familia Suciu Nicolae-Rosislav, legitimat cu C.I. seria AR nr. 355388, eliberată de
SPCLEP Nădlac la data de 02.08.2007, CNP 1841116020111 și Suciu Lăcrimioara
legitimată cu C.I. seria AR nr. 397680, eliberată de  SPCLEP Nădlac la data de
30.06.2008, CNP 2861114024488, domiciliaţi  în oraşul Nădlac, str. Independenţei nr.
14, jud. Arad, cedează terenul situat în oraşul Nădlac, str. Primăverii, nr. 2, jud.
Arad, evidenţiat în CF nr. 302273 Nădlac, parcela cu nr. cad. 302273, în suprafaţă de
886 mp și primește terenul proprietate al Orașului Nădlac.

Art.2. Preţul parcelelor menţionate la art.1 este de 1 leu/mp, conform
prevederilor Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.67/03.05.2007; pentru diferenţa de
teren în suprafaţă de 41 mp, familia Suciu Nicolae-Rosislav și Suciu Lăcrimioara va
plăti o sultă Orașului Nădlac în cuantum de 41 lei, sumă care se va achita la data
perfectării contractului de schimb în formă autentică, cheltuielile privind perfectarea
actului fiind suportate din bugetul local.

Art.3. Pentru semnarea contractului de schimb în forma autentică, se
desemnează :

- CICEAC VASILE – primar
- GROS ALEXANDRU – secretar

care pot exercita acest mandat şi distinct, independent  câte unul.
Art.4. Terenul menţionat în cuprinsul art. 1- parcela cu nr. cad. 302272,

evidenţiată în CF nr. 302272 Nădlac, în suprafaţă de 927 mp, teren situat în oraşul
Nădlac, str. Primăverii, nr. 4, jud. Arad, nu a făcut obiectul prevederilor legilor
proprietăţii.

Art.5. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul oraşului Nădlac,
prin compartimentul administrarea patrimoniului local şi se comunică către :

 d-na Suciu Lăcrimioara şi d-l Suciu Nicolae-Rosislav, domiciliaţi în
oraşul Nădlac, str. Independenţei nr. 14, Arad

 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.133
din 28.10.2014

privind emiterea, în vederea iniţierii procedurii prevăzute de Legea nr.52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, a acordului de principiu asupra

proiectului de hotărâre privind însușirea variantei finale a drapelului orașului Nădlac

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
28.10.2014,

Având în vedere:
- Expunerea  de motive a  primarului  oraşului Nădlac nr.12853/2014
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei

nr.12824/2014
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.87/29.07.2014 privind adoptarea Statutului

orașului Nădlac
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.135/30.10.2012 privind însușirea variantei

finale a proiectului de stemă a orașului Nădlac
- Prevederile Hotărârii nr.25/2003 privind stabilirea metodologiei de elaborare,

reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor
- Prevederile Legii nr.102/1992 privind stema l statului
- Prevederile Normelor privind aprobarea drapelului României, intonarea imnului

na
Guvernului nr.1157/2001

- Prevederile art.36 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;

- 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,
sănpătate 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:

Art.1. Se emite acordul de principiu, în vederea iniţierii procedurii prevăzute de
Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, asupra
proiectului de hotărâre privind însușirea variantei finale a drapelului orașului Nădlac,
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:
- cetăţenilor prin afişare
- Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ,

Compartimentul Controlul Legalită

PREŞEDINTE DE CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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CONSILIUL LOCAL 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……
Din______2014

privind însușirea variantei finale a drapelului orașului Nădlac

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de ---
-----2014,

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

nr._____/2014
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr. ____/2014 privind emiterea, în vederea

iniţierii procedurii prevăzute de Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică, a acordului de principiu asupra proiectului de hotărâre
privind însușirea varientei finale a drapelului orașului Nădlac

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.87/29.07.2014 privind adoptarea Statutului
orașului Nădlac

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.135/30.10.2012 privind însușirea variantei
finale a proiectului de stemă a orașului Nădlac

- Prevederile Hotărârii nr.25/2003 privind stabilirea metodologiei de elaborare,
reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor

- Prevederile Legii nr.102/1992 privind stema
- Prevederile Normelor privind aprobarea drapelului României, intonarea imnului

na
Guvernului nr.1157/2001

- Prevederile art.36 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;

- Anunţul propriu-zis din publicaţia________________
- Proces verbal de afișare nr.____ /2014
- Avizul _____ al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură,

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

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

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

republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se însușește varianta finală a proiectului drapelului și fanionului
orașului Nădlac, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Descrierea elementelor componente ale drapelului și fanionului și
semnifica exa nr.2 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.3. (1) Drapelul ora
publice locale alături de drapelul României și de drapelul Uniunii Europene.

(2) Drapelul orașului Nădlac se arborează temporar:



a) cu prilejul festivită
acestea se desfășoară
b) cu ocazia desfă

(3) Drapelul orașului Nădlac se arborează în bernă în zilele de doliu na
stabilite de Guvernul României sau în zilele de doliu local, stabilite de către Consiliul
Local și/sau de primarul orașului Nădlac. Drapelul în bernă poate fi înlocuit cu drapel
cu culoare neagră sau o panglică neagră legată la vârful lancei drapelului orașului
Nădlac.

(4) Drapelul orașului Nădlac poate fi arborat de persoane fizice și juridice la
domiciul sau re

Art.4. Însemnele specifice orașului Nădlac pot fi folosite cu prilejul unor
manifestări de interes local, în acţiuni protocolare sau festive şi pot fi reproduse, după
caz, pe insigne, embleme, pe diferite tipărituri şi alte obiecte destinate să contribuie la
cunoaşterea specificului local, în condiţiile legii.

Art.5. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac,
prin grija compartimentului administrarea patrimoniului local, și se comunică către:

 Cetăţenilor prin afişare şi publicare în mass-media
 Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ, Compartimentul Controlul Legalită

Iniţiator
PRIMAR
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