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ROMÂNIA
_____________________________________________________________________

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  Judeţul Arad

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

HOTĂRÂREA Nr.108
din 25.08.2014

privind aprobarea cheltuielilor legate de proiect- CAMPUS SCOLAR – GRUP SCOLAR „J.G.
TAJOVSKY”, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul major de
intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii

educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională
continuă

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data
de 25.08.2014,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.9388/2014
- referatul compartimentului informatizare din cadrul primăriei nr.9387/2014
- adresa Agen tare Regională Timișoara nr.15628/19.08.2014,

înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.9257/19.08.2014
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.149/19.09.2007 privind aprobarea

Studiului de fezabilitate referitor la obiectivul Campus școlar Gr. Șc. J. G.
Tajovsky oraș Nădlac

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.171/08.11.2007 privind aprobarea
Proiectului tehnic referitor la obiectivul Campus școlar Gr. Șc. J. G. Tajovsky
oraș Nădlac

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.53/25.04.2014 privind aprobarea
proiectului și a cheltuielilor legate de proiect- CAMPUS SCOLAR – GRUP
SCOLAR „J.G. TAJOVSKY”, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii
sociale Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare
şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.67/12.06.2014 privind aprobarea
cheltuielilor legate de proiect- CAMPUS SCOLAR – GRUP SCOLAR „J.G.
TAJOVSKY”, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul
major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii
pentru formare profesională continuă

- prevederile art.44(1) din Legea nr.273/2006 privind finan
modificările și completările ulterioare

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea con -
cadru al documenta tehnico-economice aferente investi
precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investi

- prevederile Ordonan
Programului na
eligibile care pot fi finan

- prevederile Normelor metodologice din 9 mai 2013 pentru punerea în aplicare a
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locală

- Ghidul solicitantului pe Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa
Prioritară 3-Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, domeniul major de intervenţie
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3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii
educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare
profesională continuă

- prevederile art.36(2), lit.b, e, (4), lit.d, (7), lit.c 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

- avizul favorabil al comisiei pentru activită
sănătate rotec
sport
În temeiul art.45(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART 1. Se aprobă valoarea totală a proiectului CAMPUS SCOLAR – GRUP SCOLAR
„J.G. TAJOVSKY”, în cuantum de 34.083.436,54 lei ( inclusiv TVA).

ART 2. Se aprobă contribu Orasul Nadlac,
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de
7.443.547,05 Lei, cât
cuantum de 532.797,79 lei, reprezentând cofinan –
GRUP SCOLAR „J.G. TAJOVSKY”.

ART 3. Suma aprobată la art. mai sus men se va aloca printr-o hotărâre de
consiliu ulterioară la data rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului local
Nădlac pentru anul 2014.

ART 4. Prezenta hotărâre modifică în mod corespunzător art.2-3 din Hotărârea
Consiliului Local Nădlac nr.53/25.04.2014 și abrogă Hotărârea Consiliului Local Nădlac
nr.67/12.06.2014.

ART 5. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul CL
Oraş Nadlac şi publicare pe site-ul propriu Primăriei Oraşului Nadlac.

ART 6. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac
și se comunică către:

 Agen pentru Dezvoltare Regională Timișoara
 Instituţia 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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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.109
Din 18.09.2014

privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac
din data de 18.09.2014

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
18.09.2014,

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 18.09.2014, 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.109/18.09.2014

ORDINEA DE ZI

A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC DIN DATA DE 18.09.2014

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului
local din data de 18.09.2014.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al extraordinare
a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 25.08.2014.

3.Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local PP-
DD al d-lui TOCILĂ BOGDAN VALENTIN.

4.Proiect de hotărâre privind validarea  mandatului de consilier local  din partea PP-
DD, al d-nei HĂLMĂJAN MARIA VIOARA.

5.Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local Nădlac

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

7.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului privind preluarea cu transfer fără
plată a imobilelor ( teren
privat al statului şi administrarea Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea din
cadrul MAI, în domeniul public al orașului Nădlac și  administrarea Consiliului Local al
Orașului Nădlac

8.Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local Nădlac în
cadrul consiliului de administra vsky

9. privind aprobarea cheltuielilor legate de proiect- CAMPUS SCOLAR – GRUP
SCOLAR „J.G. TAJOVSKY”, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul
major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare
profesională continuă

10.Diverse.

PREŞEDINTE DE
PALIȘ GLIGOR SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

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

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

HOTĂRÂREA Nr.110
Din 18.09.2014

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local
Nădlac din data de 25.08.2014

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 18.09.2014,

Având în vedere:
- prevederile art.42(5) din Legea nr.215/2001 privind

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare

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

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului
local Nădlac din data de 25.08.2014, 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 Anexa la HCL nr.110 din 18.09.2014
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

PROCESUL VERBAL
al desfăşurării şedinţei extraordinare din data de 25.08.2014 a Consiliului local Nădlac

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 25.08.2014 a
fost convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.519/21.08.2014, 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, Kovacs Ștefan Andrei, Faur Maria Carmen, Balint Ioan Iaroslav,
Paladie Răzvan Florin. Lipsesc consilierii: Tocila Bogdan Valentin, Lupșa Eugen, Bodnărescu
Vasile Constantin, Kiszel Dușan.

La ședință mai participă: d-l primar Vasile Ciceac, d-na Ianecsko Alina- consilier juridic
din cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului local al orașului Nădlac. D-l secretar
Gros Alexandru lipsește motivat, fiind în concediu, atribuțiile acestuia fiind delegate
consilierului juridic Ianecsko Alina.

Deoarece la ședință este prezentă majoritatea consilierilor aflați în funcție, şedinţa
este 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  25.08.2014.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 13.08.2014.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect-
CAMPUS SCOLAR – GRUP SCOLAR „J.G. TAJOVSKY”, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea
infrastructurii sociale Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a
infrastructurii pentru formare profesională continuă.

4.Diverse.
Deoarece nu sunt propuneri sau modificări referitor la ordinea de zi, preşedintele de

şedinţă supune la vot „Proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei
extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 25.08.2014”, care este aprobat cu 10
voturi DA, 1 abținere: Porubski Ioan Dușan, 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 13.08.2014.

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

Deoarece nu sunt obiecţiuni sau completări, se supune la vot „proiectul de hotărâre
privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de
13.08.2014”, fiind aprobat cu 10 voturi DA, 1 abținere: Porubski Ioan Dușan, votul necesar
pentru adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 6 voturi ).

Se trece la pct.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor
legate de proiect- CAMPUS SCOLAR – GRUP SCOLAR „J.G. TAJOVSKY”, Axa prioritară 3 –
Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea,
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare,
universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.
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Nefiind discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 11 voturi DA- unanimitate
de voturi, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul
consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).

Se trece la pct.4. Diverse.
D-l Paliș Gligor prezintă informarea Clubului sportive Victoria Nădlac privind situația

contabilă aferente perioadei ianuarie- iunie 2014.
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 25.08.2014.

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

Președinte de ședință Secretar
Paliș Gligor Alexandru Gros



3



JURIDIC 22.09.2014 1

ROMÂNIA
_____________________________________________________________________

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300

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

HOTĂRÂREA Nr.111
Din 18.09.2014

privind încetarea de drept a mandatului de consilier local, din partea PP-DD, al
d-lui TOCILĂ BOGDAN VALENTIN

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
18.09.2014,

Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului orașului Nădlac, nr. 10418/12.09.2014
- Referatul întocmit în baza prevederilor art.12 din Legea nr.393/2004- Statutul

aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, semnat de către primar
şi secretar nr. 10.448/12.09.2014

- demisia din calitatea de consilier local depusă la primăria oraşului Nădlac sub
nr.10.295/11.09.2014, prin adresa nr.108/04.09.2014 a organiza
jude -DD Arad,

- prevederile art.9(2), lit.”a” din Legea nr.393 /2004- Statutul aleşilor locali, cu
modificările şi completările ulterioare

- prevederile art.96 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
Local Nădlac, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Nădlac
nr.106/08.07.2008

- 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
copii, tineret și sport

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

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, mandatul de
consilier local PP-DD al d-lui Tocilă Bogdan Valentin încetează de drept înainte de
expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei, conform legislaţiei în
vigoare.

Art.2. Se declară vacant mandatul consilierului prevăzut la art.1, ca urmare a
demisiei.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică  :
- primarului oraşului Nădlac
- d–lui Tocilă Bogdan Valentin
- Organiza – Partidul Poporului – Dan Diaconescu
- Compartimentului resurse umane din cadrul primăriei
- Instituţiei Prefectului judeţului Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE
LEGALITATE

PALIȘ GLIGOR SECRETAR
ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

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

HOTĂRÂREA Nr.112
din 18.09.2014

privind validarea mandatului de consilier local din partea PP-DD al d-nei Hălmăjan
Maria Vioara

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
18.09.2014,

Având în vedere :
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.111/18.09.2014 privind încetarea

de drept a mandatului de consilier local PP-DD al d-lui Tocilă Bogdan
Valentin

- Confirmarea scrisă a Organiza – Dan
Diaconescu din care rezultă apartenenţa d-nei Hălmăjan Maria Vioara la
această formaţiune şi faptul că următorul supleant de pe lista Partidului
Poporului – Dan Diaconescu din care face parte d-l Tocilă Bogdan
Valentin este d-na Hălmăjan Maria Vioara, înregistrată la primăria
oraşului Nădlac sub nr.10.295/11.09.2014

- Hotărârea nr.19/30.04.2012 al Biroului de circumscrip
nr.6 Nădlac privind acceptarea Listei cu candida
consilieri al orașului Nădlac, la alegerile pentru autorită
administra
Poporului – Dan Diaconescu

- Procesul verbal de constatare a rezultatului alegerilor desfășurate la
10 iunie 2012 în orașul Nădlac, înregistrat sub nr.5882/12.06.2012

- Procesul verbal al comisiei de validare a mandatelor consilierilor
nr.10896/18.09.2014

- prevederile art.30-34 din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- prevederile art.6(2) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor
locali, cu modificările și completările ulterioare

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

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

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

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

HOTĂRĂŞTE :
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Art. 1. Începând cu data de astăzi, 18.09.2014 se validează mandatul de
consilier local al d-nei Hălmăjan Maria Vioara, domiciliată în orașul Nădlac, str. 1
Decembrie nr.53, jud. Arad, identificată cu CI Seria AR, nr.227206, CNP
1710514024482, consilier local din partea Partidului Poporului – Dan Diaconescu.

Art. 2. Hotărârea de validare a mandatului poate fi atacată de cei interesaţi la
instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau în cazul
celor absenţi la şedinţă, de la comunicare.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică :
- d-nei consilier local Hălmăjan Maria Vioara
- compartimentului resurse umane din cadrul primăriei
- Organiza – Partidul Poporului – Dan Diaconescu
- Instituţiei Prefectului judeţului Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi
Contencios

PREŞEDINTE DE
PALIȘ GLIGOR SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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_____________________________________________________________________

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  Judeţul Arad

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

HOTĂRÂREA Nr.113
din 18.09.2014

privind reorganizarea unei comisii de specialitate a Consiliului Local Nădlac

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
18.09.2014,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului orașului Nădlac, nr.10903/2014
- Referatul secretarului UAT Nădlac, nr.10902/2014
- Prevederile HOTĂRÂRII Consiliului Local Nădlac Nr.6 din

26.06.2012 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local Nădlac

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.111/18.09.2014 privind încetarea de
drept a mandatului de consilier local, din partea PP-DD, al d-lui TOCILĂ
BOGDAN VALENTIN

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.112/18.09.2014 privind validarea
mandatului de consilier local, din partea PP-DD, al d-nei Hălmăjan Maria
Vioara

- Procesul verbal de constatare a rezultatului alegerilor desfășurate la 10
iunie 2012 în orașul Nădlac, înregistrat sub nr.5882/12.06.2012

- necesitatea desfăşurării în bune condiţii  a activităţii Consiliului Local
Nădlac în toate domeniile de activitate

- propunerile nominale efectuate privind constituirea comisiilor pe
principalele domenii de activitate, ca organe permanente de lucru ale
Consiliului Local

- prevederile art.54(6) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- prevederile art.15, respectiv Anexa nr.2 din OG nr.35/2002, cu
modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se reorganizează comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură,
juridică şi de disciplină pe lângă Consiliul Local al orașului Nădlac, având următoarea
componen :

1. BODNĂRESCU VASILE CONSTANTIN- preşedinte, consilier local din
partea Uniunii Social Liberale

2. LUPȘA EUGEN– secretar, consilier local din partea Mișcării
Creștin Liberale

3. BALINT IOAN IAROSLAV– membru, consilier local din partea Uniunii
Democratice a Slovacilor și Cehilor din România

4. HĂLMĂJAN MARIA VIOARA– membru, consilier local din partea
Partidului Poporului Dan Diaconescu



5. AMBRUȘ LUBOMIR IVAN– membru, consilier local din partea
Uniunii Democratice a Slovacilor și Cehilor din România.

Art.2. Prezenta hotărâre modifică și completează art.1 din Hotărârea Consiliului
Local Nădlac nr.6/26.06.2012 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local Nădlac.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
- Primarului orașului Nădlac
- Serviciului Buget din cadrul aparatului de specialitate al primarului
- Instituţiei Prefectului judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ, Compartimentul Controlul Legalită

PREŞEDINTE DE
PALIȘ GLIGOR SECRETAR

ALEXANDRU GROS

.
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  Judeţul

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

H O T Ă R Â R E A Nr.114
Din 18.09.2014

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 18.09.2014,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.10263/2014
- referatul compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei

nr.10216, 10090, 10089, 10088, 10265, 10513/2014
- adresa Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac

nr.1354/09.09.2014, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub
nr.10150/09.09.2014

- adresa Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac
nr.1270/21.08.2014, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub
nr.9381/21.08.2014

- Hotărârea Consiliului Jude nr.193/27.08.2014
- Adresa Administra a Fina ublice Arad

nr.11278/04.09.2014, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub
nr.10011/04.09.2014

- Adresa Administra
nr.10339/11.08.2014, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub
nr.9450/25.08.2014

- Adresa Administra
nr.11319/04.09.2014, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub
nr.10010/04.09.2014

- Adresa locatarilor blocului ANL, înregistrată la primăria orașului
Nădlac sub nr.6169/13.06.2014

- 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

În temeiul art.45(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
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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 utilizarea excedentului anual al bugetului local în sumă
de 245.000 lei pentru acoperirea temporară a golului de casă la sec
func

Art.3. Se aprobă modificarea listei de investiţii pentru anul 2014, conform
anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

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

HOTĂRÂREA Nr.115
Din 18.09.2014

privind aprobarea preluării cu transfer fără plată a unor imobile situate pe raza
orașului Nădlac, din domeniul public al statului și administrarea Inspectoratului

teritorial al Poli -din cadrul MAI, în domeniul public al
orașului Nădlac și administrarea Consiliului Local Nădlac

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
18.09.2014,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.4619/2013
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din

cadrul primăriei nr.4625/2013
- adresa Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea

nr.2324136/23.04.2013, înregistrată la primăria oraşului Nădlac
sub nr.4593/24.04.2013

- prevederile art.9 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea
publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și
completările ulterioare

- prevederile art.36(2), lit.c, (9) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare

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

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

- Avizul favorabil al comisiei pentru activită -culturale, culte,
învă otec
protec

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

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă preluarea cu transfer fără plată a imobilelor situate pe raza
orașului Nădlac din domeniul public al statului și administrarea Inspectoratul
Teritorial al Poli , în domeniul public al
orașului Nădlac și administrarea consiliului local al orașului Nădlac, cu
următoarele date de identificare:

Nr.
crt.

Nr.cad.M.A.I. Adresa Valoare
contabilă

( lei)

Descrierea tehnică a imobilului Nr.
M.F.P.

Suprafa
teren
- mp-

Nr.
construc

Suprafa
construită

- mp-

Suprafa
desfășurată

- mp-
1. 49-275

Jude
localitatea
Nădlac
(disponibilizat)
fost sediu

România,
Arad,

Loc.Nădlac,
Str.Grănicerilor,

Nr.2

8537,46 2000 8 924 1121 106372
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sector
2. 49-277,

Jude
localitatea
Nădlac,
extravilan
(disponibilizat),
fost pichet de
grăniceri
Peregu Mare

România,
Arad,

Loc. Nădlac
extravilan

5418,18 10803 5 383 383 106383

Art. 2. Imobilul men
public al ora grădini
serviciu Voluntar pentru Situa Nădlac, sediu asisten
socială, centru de bătrâni.

Art. 3. Imobilul men
public al orașului Nădlac va fi declarat prin hotărâre ca bun de uz sau de interes
local, conform anexei de la pct III din Legea nr.213/1998 privind bunurile
proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta hotărâre abrogă prevederile Hotărârea Consiliului Local
Nădlac nr.69/30.04.2014.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei

de Frontieră Oradea
- Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei
- Instituţiei Prefectului judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ, Compartiment Controlul Legalită
Contencios

PREŞEDINTE DE
PALIȘ GLIGOR SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  Judeţul Arad

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

HOTĂRÂREA Nr. 116
din 18.09.2014

privind aprobarea cheltuielilor legate de proiect- CAMPUS SCOLAR – GRUP SCOLAR „J.G.
TAJOVSKY”, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul major de
intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii

educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională
continuă

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
18.09.2014,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.10.601/2014
- referatul compartimentului informatizare din cadrul primăriei nr.10.589/2014
- adresa Agen tare Regională Timișoara nr.17.533/15.09.2014,

înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.10.521/15.09.2014
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.149/19.09.2007 privind aprobarea

Studiului de fezabilitate referitor la obiectivul Campus școlar Gr. Șc. J. G.
Tajovsky oraș Nădlac

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.171/08.11.2007 privind aprobarea
Proiectului tehnic referitor la obiectivul Campus școlar Gr. Șc. J. G. Tajovsky
oraș Nădlac

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.53/25.04.2014 privind aprobarea
proiectului și a cheltuielilor legate de proiect- CAMPUS SCOLAR – GRUP
SCOLAR „J.G. TAJOVSKY”, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii
sociale Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare
şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.108/25.08.2014 privind aprobarea
cheltuielilor legate de proiect- CAMPUS SCOLAR – GRUP SCOLAR „J.G.
TAJOVSKY”, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul
major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii
pentru formare profesională continuă

- prevederile art.44(1) din Legea nr.273/2006 privind finan
modificările și completările ulterioare

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea con -
cadru al documenta -economice aferente investi
precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investi

- prevederile Ordonan aprobarea
Programului na
eligibile care pot fi finan

- prevederile Normelor metodologice din 9 mai 2013 pentru punerea în aplicare a
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locală

- Ghidul solicitantului pe Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa
Prioritară 3-Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, domeniul major de intervenţie
3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii
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educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare
profesională continuă

- prevederile art.36(2), lit.b, e, (4), lit.d, (7), lit.c 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

- avizul favorabil al comisiei pentru activită
sănătate ie socială, protec
sport
În temeiul art.45(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART 1. Se aprobă valoarea totală a proiectului CAMPUS SCOLAR – GRUP SCOLAR
„J.G. TAJOVSKY”, în cuantum de 34.083.436,54 lei ( inclusiv TVA).

ART 2. Se aprobă contribu Orasul Nadlac,
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în valoare de
6.436.249,38 lei,
cât 552.943,76
lei, reprezentând cofinan – GRUP SCOLAR „J.G.
TAJOVSKY”.

ART 3. Suma aprobată la art. mai sus men se va aloca printr-o hotărâre de
consiliu ulterioară la data rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului local
Nădlac pentru anul 2014.

ART 4. Prezenta hotărâre modifică în mod corespunzător art.1-2 din Hotărârea
Consiliului Local Nădlac nr.108/25.08.2014.

ART 5. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul CL
Oraş Nadlac şi publicare pe site-ul propriu Primăriei Oraşului Nadlac.

ART 6. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac
și se comunică către:

 Agen pentru Dezvoltare Regională Timișoara
 Instituţia Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ- Compartimentul Juridic și Controlul legalităţii actelor

PREŞEDINTE DE SEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
PALIȘ GLIGOR SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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