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HOTĂRÂREA Nr.22
Din 26.02.2015

privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de
26.02.2015

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.02.2015,
Având în vedere:

- prevederile art.43 din Legea nr.251/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

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

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data
de 26.02.2015, din anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor și Contencios

PREŞEDINTE DE CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
MAZUCH MARINELA LUMINI A FELICIA 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.23
Din 26.02.2015

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din
data de 19.02.2015

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
26.02.2015,

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 19.02.2015, 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 Controlul  Legalităţii Actelor și Contencios

PREŞEDINTE DE CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
MAZUCH MARINELA LUMINI 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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ROMÂNIA Anexa la HCL nr.23 din 26.02.2015
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

PROCESUL VERBAL
al desfăşurării şedinţei extraordinare din data de 19.02.2015 a Consiliului local Nădlac

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 19.02.2015 a
fost convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.112/16.02.2015, prin
convocator şi înmânarea invitaţiilor.

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

La ședință mai participă: d-l secretar Alexandru Gros, d-na Ianecsko Alina- consilier
juridic, d-l Mărginean Ioan-reprezentant al cetățenilor.

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

Preşedintele de şedinţă, d-na Mazuch Marinela, 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 19.02.2015.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 10.02.2015.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a documentatiei
tehnice, a valorii totale, precum și a cofinanțării din bugetul local a proiectului Continuare
lucrari #Construire drum de legătură transfrontalier Nădlac- Csanadpalota#.

4.Diverse.
Deoarece nu sunt 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 19.02.2015”, care este aprobat cu 11 voturi DA, 1
abținere- Faur Maria, votul necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre este
majoritatea consilierilor prezenţi ( 7 voturi ).

Se trece la pct.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței
extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 10.02.2015.

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 extraordinare a Consiliului local Nădlac din
data de 10.02.2015”, acesta fiind aprobat cu 11 voturi DA, 1 abținere Faur Maria, votul
necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 7
voturi ).

Se trece la pct.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a
documentatiei tehnice, a valorii totale, precum și a cofinanțării din bugetul local a proiectului
Continuare lucrari #Construire drum de legătură transfrontalier Nădlac- Csanadpalota#.
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D-na Mazuch Marinela susține că este vorba de tronsonul 3, construire tronson
Independenței- Slavici, trotuare, accese, șanțuri, la data la care va fi bugetat, se va da
drumul la procedura de achiziții.

Nefiind alte discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat
aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 12 voturi DA,
votul necesar pentru aprobare fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție  ( 10
voturi ).

Se trece la pct.4. Diverse.
Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, nefiind alte

discuții, d-na Mazuch Marinela- preşedinte de şedinţă declară închise lucrările şedinţei
extraordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 19.02.2015.

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

Președinte de ședință Secretar
Mazuch Marinela Luminita Felicia Alexandru Gros
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HOTĂRÂREA nr.24
din 26.02.2015

privind aprobarea indemnizaţiilor personalului voluntar din cadrul Serviciului Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă Nădlac pe anul 2015

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.02.2015,
Având în vedere:

- Expunerea  de motive a  primarului  oraşului Nădlac nr.441/2015
- referatul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Nădlac nr.352/2015
- prevederile art.40 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu

modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.36, alin. 6 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare
- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, juridică şi de

disciplină
- Avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi

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

familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport
În temeiul Art.45(1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,

cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se stabileşte cuantumul orar al indemnizaţiilor personalul serviciului voluntar, pentru
timpul efectiv de lucru la intervenţii și la celelalte acticități desfășurate în anul 2015, după cum
urmează:

1. Pentru conducător de autospecială ( șofer) și pentru specialist de prevenire: 13 lei/ oră;
2. Pentru şef serviciu și șef formaţie de intervenţie: 17 lei/oră;
3. Pentru şef grupă/echipă: 14,00 lei/oră;
4. Pentru servant/membru : 13,00 lei/oră.

Art.2. Pentru activităţile de intervenţii în caz de incendii sau alte situaţii de urgenţă
cuantumul orar al acestor indemnizaţii ale personalului voluntar se majorează cu un spor de 100%
pentru fiecare funcţie.

Art.3. Personalul angajat la serviciul voluntar beneficiază de plata indemnizației pentru
timpul efectiv de lucru la intervenții și celelalte activități ale serviciului voluntar, desfășurate în
afara programului de lucru sau a turei de lucru, după caz.

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

- Serviciul Voluntar pentru situaţii de urgenţă Nădlac;
- Serviciul buget din cadrul primăriei;
- Compartimentului resurse umane din cadrul primăriei

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



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

PREŞEDINTE DE
LEGALITATE
MAZUCH MARINELA LUMINI SECRETAR

ALEXANDRU GROS



A.I. 4 ex

HOTĂRÂREA NR.25
Din 26.02.2015

privind modificarea Actului Constitutiv şi Statutului
Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad,  la care oraşul

Nădlac este membru asociat

Consiliul Local al orașului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
26.02.2015,

Având în vedere:
 Expunerea de motive a primarului orașului Nădlac nr.1329/2015
 Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr.1967/2015
 Adresa nr.67/26.01.2015 a  Asocia

Canalizare Jude
modificare a Contractului de Delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu
apă și de canalizare pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea
infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad"; beneficiar : Compania de
Apă ( Operator Regional), înregistrată la primăria orașului Nădlac sub
nr.973/27.01.2015;

 Prevederile art. 11,  art. 36 al. 2 lit. e) si al. 7 lit. c) din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările
ulterioare

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

 prevederile Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de
canalizare;

 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 modificarea Actului Constitutiv al Asociaţiei de dezvoltare
intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, prin Actul Adiţional nr. 5, în forma
prevăzută în Anexa 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2 - Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de dezvoltare
intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, prin Actul Adiţional nr. 5, în forma
prevăzută în Anexa 2 la prezenta hotărâre.

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

_____________________________________________________________
ORAŞ NĂDLAC

Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300
e-mail :office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro
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Art. 3 - Se împuterniceşte Dl VASILE CICEAC, primar al oraşului Nădlac, cetăţean
român, născut la data de 25.01.1952 în localitatea Hărnice
Maramureș, domiciliat în localitatea Nădlac, str. V. Lucaciu, nr.91 B, jude
Arad, posesor al C.I. seria  AR, nr.552429, eliberată de SPCLEP Nădlac la data de
31.01.2012,  în calitate de membru al Adunării Generale a Asocia
în favoarea adoptării Actelor Adiţionale la Actul constitutiv şi  la Statutul Asociaţie
să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local Nădlac Actul Adiţional nr. 5 la
Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apă
Canalizare Judeţul Arad, în forma prevăzută în Anexele 1 si 2 la prezenta hotărâre
și să exercite în numele și pe seama orașului Nădlac atribu
mandatului general de reprezentare.
Art. 4 - În situaţia în care reprezentantul Consiliului Local Nădlac desemnat la art.
3 de mai sus, se află în imposibilitatea exercitării mandatului încrediinţat,
interesele consiliului local vor fi reprezentate de dl Kovacs Ștefan, în calitate de
consilier local în cadrul Consiliului Local Nădlac, cetăţean român, născut la data de
03.02.1968 la Nădlac, domiciliat în localitatea Nădlac, str. Dr. M. Luther, nr.120,
posesor al C.I. seria  AR, nr. 417285, eliberată de Poli la data
de 14.01.2009.
Art. 5 - Se împuterniceşte D-na.Goldiş Camelia Doina, cetăţean român, născut(ă)
la data de 28.08.1974 la Braşov, oraşul Rupea, domiciliat(ă) în mun. Arad, str. M.
Eminescu, nr. 10, ap. 13, jud. Arad, posesor al B.I. / C.I. seria AR, nr. 398244
eliberat(ă) de SPCLEP ARAD la data de 04.07.2008 să îndeplinească procedurile
prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului Constitutiv şi
Statutului Asociaţiei la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa
Judecătoriei Arad.
Art. 6 - În situaţia în care persoana împuternicită la art. 5 de mai sus, se află în
imposibilitatea exercitării mandatului încredinţat, procedurile prevăzute de lege
pentru înregistrarea modificărilor Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei la
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Arad vor fi
îndeplinite de un alt reprezentant al Aparatului Tehnic al ADIACJA, împuternicit de
Pre
Art. 7 – Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului
Nădlac și se comunică către:
- Asocia
- Institu - Jude , Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ, Compartiment Controlul Legalită

PREŞEDINTE DE Ă CONTRASEMNEAZĂ PENTRU
LEGALITATE
MAZUCH MARINELA LUMINI SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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HOTĂRÂREA Nr.26
Din 26.02.2015

privind rectificarea suprafe
Nădlac ( Nr. CF vechi 8732 Nădlac )

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.02.2015,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.1328/2015
- referatul arhitectului-șef din cadrul primăriei nr.891/2015
- prevederile art.36(2), lit.”c”, (5) din Legea nr.215/2001 privind administraţia

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Planul de amplasament și delimitare a imobilului realizat de către S.C. GEO- TOPO

S.R.L.
- extras CF nr.306102 Nădlac ( CF vechi 8732 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.750, eviden
nr.306102 Nădlac ( CF vechi 8732 Nădlac ), din 963 mp- cât figurează în acte, în 1024 mp-
cât rezultă din măsurători, conform planului de amplasament și delimitare a imobilului,
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre 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.3. 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
MAZUCH MARINELA LUMINI 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.27
Din 26.02.2015

privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a Oraşului
Nădlac a unor parcele

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.02.2015,

Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.1332/2015
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr.1410/2015
- 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.306263 Nădlac ( Nr. CF vechi 8706 Nădlac )
- Extras CF nr.306262 Nădlac ( Nr. CF vechi 8785 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 164 mp, parcela cu nr. top.12345-12350/14/2,
evidenţiată în CF nr.306262 Nădlac ( Nr. CF vechi 8785 Nădlac ).

Art. 2. Se aprobă trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea privată  a
Oraşului Nădlac a terenului în suprafa de 1167 mp, parcela cu nr. top.12345-
12350/10/1/2, evidenţiată în CF nr.306263 Nădlac ( Nr. CF vechi 8706 Nădlac ).

Art. 3. Parcelele menţionate la art.1-2 sunt situate în intravilanul localităţii Nădlac şi
nu a făcut obiectul cererilor depuse în baza prevederilor legilor proprietăţii.

Art. 4. 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. 5. 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
MAZUCH MARINELA LUMINI 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.28
Din 26.02.2015

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

Arad

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
26.02.2015,

Având în vedere:
- expunerea de motive a  primarului  oraşului Nădlac nr.1468/2015
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei oraşului Nădlac nr.1508/2015
- Adresa Asocia comunitară Sistem Integrat de

Gestionare a Deșeurilor nr.83/29.01.2015, înregistrată la primăria oraşului
Nădlac sub nr.1466/09.02.2015

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

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

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

- prevederile art.36, alin.2, lit.c, d, e alin.6, lit.a, pct.14, alin.7, lit.c din Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare

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

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

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

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă plata cotiza Orașului Nădlac pentru anul 2015, la bugetul
Asocia
De

Art.2. Se împuternicește d-l Vasile Ciceac- reprezentant al orașului Nădlac,
cetă
Maramure
posesor al CI seria AR, nr.552429, eliberată de SPCLEP Nădlac, la data de
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31.01.2012, cu mandat special să aprobe pentru anul 2015, în Adunarea Generală a
Asociaţiilor din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de
Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad, în numele și pe seama consiliului local Nădlac,
cuantumul anual al cotizaţiei în sumă de 8084 lei, prevăzută pentru oraşul NĂDLAC
și proiectul bugetul de venituri care
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

- compartimentul administrarea patrimoniului local
- A.D.I. Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad
- Instituţia Prefectului - judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE
LEGALITATE
MAZUCH MARINELA LUMINI SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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HOTĂRÂREA nr.29
Din 26.02.2015

privind aprobarea cofinantarii proiectului „Modernizarea si monitorizarea sistemelor de alimentare
cu apa si canalizare in judetul Arad”

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului orașului Nădlac nr.2054/2015
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei nr.1508/2015

prin care se propune spre aprobare cofinanţarea proiectului „Modernizarea si monitorizarea
sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Arad”;

- Oportunitatea finantarii proiectului „Modernizarea si monitorizarea sistemelor de alimentare cu
apa si canalizare in judetul Arad” din economiile inregistrate in cadrul proiectului „Extinderea si
modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Arad” finantat prin POS Mediu (2007-
2013);

- Instructiunea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice nr. 124887/CG/08.04.2014 privind
utilizarea alocarii disponibile din Fondul de Coeziune – Axa 1 POS mediu 2007-2013;

- Ghidul solicitantului POS Mediu, Axa Prioritara 1 „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi
apă uzată”

- Prevederile art. 7, pct. 1, alin. 7) din OUG 9/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare
a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale;

- Prevederile HG nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul
operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Prevederile Ordinului nr.1182/2643/2009 si ale Ordinului nr.1415/3399/2008 privitoare la
cheltuielile eligibile pe POS Mediu 2007 – 2013;

- Prevederile art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și
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;

In temeiul art.11, alin.1,2, art.36, alin.2, lit.d, e, alin.5, alin.6, pct.14, alin.7, lit.c art. 126
din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se aprobă proiectul „Modernizarea si monitorizarea sistemelor de alimentare cu apă
şi canalizare în judeţul Arad”, ce va fi înaintat spre finanţare în cadrul Programul Operaţional
Sectorial de Mediu, Axa Prioritara 1 „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”.
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Art. 2 Se aprobă asigurarea co-finanţării proiectului prevăzut la art. 1 de mai sus cu suma
de 36.822,22 lei (fără TVA), reprezentând contribuţia proprie ce revine Oraşului Nădlac la
finanţarea proiectului „Modernizarea si monitorizarea sistemelor de alimentare cu apă şi
canalizare în judeţul Arad”.

Art. 3 Se aprobă includerea în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli a sumei prevăzute la art. 2
din prezenta hotărâre.

Art. 4 Compartimentele de Specialitate din cadrul Consiliului Local al Oraşului Nădlac
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi comunicată:
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apa Canalizare Judetul Arad
- Companiei de Apa Arad
- adusă la cunoștință publică, în condițiile legii
- Instituţiei Prefectului Judeţului Arad, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ,

Compartiment Controlul Legalității Actelor și Contencios

PREŞEDINTE DE
MAZUCH MARINELA LUMINI SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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H O T Ă R Â R E A Nr.30
Din 26.02.2015

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului
Nădlac pe anul 2015

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
26.02.2015

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.2195/2015
- referatul compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei

nr.2042/2015
- cererile, referatele compartimentelor de specialitate, adresele diferitelor

instituţii referitor la fundamentarea bugetului pentru anul 2015
- anun iu-zis de pe site-ul primăriei Nădlac
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu

modificările şi completările ulterioare
- prevederile Legii nr.186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015
- prevederile art.36(2), lit.b, (4), lit.a din Legea nr.215/2001 privind

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare

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

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

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

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

În temeiul art.45(2), lit.a 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 veniturile şi repartizarea cheltuielilor proprii, veniturile şi
repartizarea cheltuielilor activităţilor extrabugetare, din subvenţii, venituri proprii şi
taxe speciale pentru anul 2015, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă lista de investiţii pentru anul 2015, conform anexei nr.2
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă numărul de salariaţi, permanenţi şi temporari, şi fondul
salariilor de bază pentru anul 2015, conform anexei nr.3, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.

Art.4. Programul de lucrări edilitar-gospodăreşti, reparaţii şi dotări pe anul
2015 finanţate din bugetul local, în sumă totală de 130.000 lei, se va aproba
printr-o hotărâre de consiliu ulterioară.

Art.5. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului
Nădlac și se comunică către:

- compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei
- compartimentului resurse umane din cadrul primăriei
- compartimentului achizi
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- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ – Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE
LEGALITATE
MAZUCH MARINELA LUMINI SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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HOTĂRÂREA  NR.31
din 26.02.2015

privind alocarea unei sume din bugetul local pe anul 2015 Clubului sportiv de drept public
,, VICTORIA ” NĂDLAC

Consiliul  local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
26.02.2015,

Având  în  vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.2073/2015
- referatul  cu nr.2072/2015 al Serviciului Buget din cadrul primăriei orașului

Nădlac;
- adresa nr.01/05.01.2015 a Clubului Sportiv ,, VICTORIA ” Nădlac, înregistrată la

primăria orașului Nădlac sub nr.20/05.01.2015
- Hotărârea Consiliului Local nr.111/23.07.2004 privind aprobarea înfiin

Clubului Polisportiv de drept public sub autoritatea Consiliului local Nădlac
- Hotărârea Consiliului Local nr.112/23.07.2004 privind aprobarea Regulamentului

de organizare Nădlac;
- Hotărârea Consiliului Local nr.134/18.11.2005 privind modificarea și

completarea Hotărârii Consiliului Local nr.111/23.07.2004 și a Hotărârii Consiliului Local
nr.112/23.07.2004

- Hotărârea Consiliului Local nr.21/27.01.2009 privind modificarea și completarea
Hotărârii Consiliului Local nr.134/18.11.2005

- Hotărârea Consiliului Local nr.30/26.02.2015 privind aprobarea bugetului de
venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Orașului Nădlac pe anul 2015;

- prevederile Legii nr.186/2014 a bugetului de stat pentru anul 2015
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi

completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi

completările ulterioare;
- 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, protecţia

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 150.000 lei de la capitolul 6702 – Cultură
recreere și religie, din bugetul local pe anul 2015, CLUBULUI SPORTIV VICTORIA
NĂDLAC, în vederea sus

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încrediinţează



Serviciul  Buget din cadrul Primăriei Orașului Nădlac.
Art.3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac

și se comunică către :
- serviciului Buget din cadrul Primăriei Orașului Nădlac
- Clubului sportiv Victoria Nădlac
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor și
Contencios

PREŞEDINTE DE
LEGALITATE
MAZUCH MARINELA LUMINI FELICIA SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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HOTĂRÂREA Nr.32
Din 26.02.2015

privind participarea Orașului Nădlac, în colaborare cu Liga Jude
Arad- Clubul pensionarilor Nădlac, în vederea acoperirii cheltuielilor de între

func

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
26.02.2015,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.2075/2015
- referatul serviciului buget din cadrul primăriei nr.2074/2015
- cererea Clubului pensionarilor Nădlac nr.49/05.01.2015, înregistrată la primăria

orașului Nădlac sub nr.159/08.01.2015
- Hotărârea Consiliului local Nădlac nr.30/26.02.2015 privind aprobarea

bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul
2015

- Prevederile Ordonan
funda , cu modificările și completările ulterioare

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare

- prevederile Legii nr.186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015
- Prevederile art.36, alin.2, lit.b, e, alin.7, 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,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă participarea Orașului Nădlac, în colaborare cu Liga Jude
a Pensionarilor Arad- Clubul pensionarilor Nădlac, în vederea acoperirii cheltuielilor de
înre
nr.62.

Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 7500 lei din bugetul local, din Cap.59.11-
Asocia

Art.3 Se aprobă con inutul contractului de cooperare, conform anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac
și se comunică către:
- Liga Jude
- Instituţia Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ–
Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE
LEGALITATE



MAZUCH MARINELA LUMINI SECRETAR
ALEXANDRU GROS
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Anexa la HCL nr.32 din 26.02.2015

CONTRACT DE COOPERARE
Încheiat la data de

În conformitate cu dispozi 26/2000 cu
privire la asocia cu modificările și completările ulterioare, a
prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b)
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, în baza Hotărârii Consiliului Local al Orașului Nădlac nr.32 din data de
26.02.2015 privind participarea Orașului Nădlac, în colaborare cu Liga
Jude - Clubul pensionarilor Nădlac, se încheie
prezentul contract de cooperare, în vederea acoperirii cheltuielilor de între

Art. 1. PĂR

Orașul Nădlac, cu sediul în Nădlac, str. 1 Decembrie , nr. 24, cod poştal
315500, CUI 3518822, reprezentat legal prin VASILE CICEAC - primar ,

şi

Liga Judeteana a Pensionarilor Arad – Clubul Pensionarilor Nadlac - cu
sediul în Nădlac, str. G. Cosbuc nr. 62 având codul unic de înregistrare
13433251, cont IBAN RO74 CECEAR0137RON0382837, CEC Agen ,
reprezentat prin președintele clubului, dl. Ianecsko Andrei

Convin să încheie următorul contract de colaborare în următoarele
condi :

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului îl constituie colaborarea în vederea sustinerii

activitatii organizatiilor neguvernamentale locale care functioneaza in sediul
atribuit de catre Consiliul Local Nadlac  clubului pensionarilor, respectiv: Clubul
Pensionarilor, Asociatia Nevazatorilor, Subfiliala Nadlac a Societatii Nationale de
Cruce Rosie.

Art. 3. OBLIGA ILE PĂR
3.1. Orașul Nădlac va asigura resursele financiare necesare acoperirii

cheltuielilor  de intretinere si functionare a locatiei – incalzire, energie electrica,
apa- canal, telefon, cablu TV, salubritate

Alocatiile bugetare se vor face trimestrial conform bugetului aprobat pe
anul in curs si vor fi virate in contul indicat de catre beneficiar.

3.2. Beneficiarii aloca
ocazionate cu activită al pe baza de
acte doveditoare (facturi, chitan

3.3. Clubul Pensionarilor va desfasura activitati specifice varstei a treia :
intalniri tematice, dezbateri, programe culturale, colaborare cu alte cluburi din
zona, implicare in viata sociala a comunitatii.



3.4. Asociatia Nevazatorilor va acorda sustinere logistica si materiala
precum si consiliere persoanelor cu deficienta de vedere din comunitate.

3.5. Subfiliala Nadlac a Societatii Nationale de Cruce Rosie isi va desfasura
activitatea de baza in aceasta locatie, va pregati teoretic si practic echipajele de
sanitari, va organiza cursuri specifice si va  acorda sprijin material persoanelor
aflate in dificultate.

Art. 4. DURATA CONTRACTULUI
Contractul se încheie pe perioada 01.03.2015 – 31.12.2015 cu

posibilitatea prelungirii acestuia, cu noi perioade de câte un an, în conformitate
cu aprobarea surselor de finan
bugetului local.

Art. 5. DISPOZI
5.1. Fiecare Parte semnatară poate propune, în orice moment,

amendamente la prezentul protocol şi va iniţia consultări. Amendamentele
convenite vor intra în vigoare după semnarea lor de ambele părţi şi vor constitui
parte integrantă a acestui protocol.

5.2. Fiecare dintre părţi poate denunţa Protocolul în orice moment, printr-o
notificare scrisă transmisă celeilalte Părţi. În acest caz, Protocolul îşi va înceta
valabilitatea după 3 luni de la data primirii respectivei notificări.

5.3. Păr gale
ce fac obiectul prezentului contract.

5.4. Păr
prevăzute în prezentul protocol.

5.5.  Pentru realizarea prevederilor prezentului protocol, păr
desemnează următoarele persoane pentru contact :

- din partea Orașului Nădlac – Gondec Pavel
- din partea Clubului Pensionarilor Nădlac – Ianecsko Andrei

Prezentul protocol de colaborare s-a încheiat în 2 exemplare, la data de
.________2015.

Orașul Nădlac LIGA JUDE NARILOR ARAD

Clubul Pensionarilor Nădlac

PRIMAR PREȘEDINTE

CICEAC VASILE IANECSKO ANDREI

ȘEF SERVICIU BUGET CONTABIL
GONDEC PAVEL
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HOTĂRÂREA nr .33
din 26.02.2015

privind participarea Orașului Nădlac, în colaborare cu Asocia
Evanghelică Nădlac și Liceul Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac, în vederea

acoperirii cheltuielilor cu salariile personalului nedidactic

Consiliului Local Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.02.2015,
Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului orașului Nădlac nr.2077/2015
- raportu l  de spec ia l i tate al serviciului buget din cadrul primăriei

nr.2076/2015
- cererea Asocia Evanghelică Nădlac nr.9/30.01.2015

înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.1294/04.02.2015
- adresa Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac nr.69/13.01.2015,

înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.350/13.01.2015
- prevederile Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.30/26.02.2015 privind

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli  al Consiliului Local Nădlac  pe
anul 2014

- Prevederile Ordonan
funda

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare

- prevederile Legii nr.186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015
- Prevederile art.36, alin.2, lit.b, e, alin.7, lit.a din Legea nr.215/2001 privind

administraţia publică locală, 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

- av i z u l favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare,
agricultură, juridică şi de disciplină

- av 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,

cu modificărileşi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă participarea Orașului Nădlac, în colaborare cu Asocia
Diakonia Evanghelică Nădlac și Liceul Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac în
vederea acoperirii cheltuielilor cu salariile personalului nedidactic.

Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 22.000 lei din bugetul local, din cap.
59.11- Asocia , pentru activităţile menţionate în cuprinsul art.1.

Art.3. Se aprobă conţinutul contractului de colaborare, conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

- Serviciul buget din cadrul primăriei



- Asocia
- Liceul Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac
- Instituţia Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor și Contencios

PREŞEDINTE DE ASEMNEAZĂ PENTRU
LEGALITATE
MAZUCH MARINELA LUMINI SECRETAR

ALEXANDRU GROS



ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
ORAȘ NĂDLAC

Anexă
la HCL NR.33 din 26.02.2015

CONTRACT DE COLABORARE
Încheiat la data de __________

În conformitate cu dispozi 26/2000 cu privire la
asocia și completările ulterioare, a prevederilor art. 36 alin.
(2) lit. b) ei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Hotărârii Consiliului Local al
Orașului Nădlac nr.33 din data de 26.02.2015 privind participarea Orașului Nădlac, în
colaborare cu Asocia că Nădlac și Liceul Teoretic Jozef Gregor
Tajovsky Nădlac, în vederea acoperirii cheltuielilor cu salariile personalului nedidactic, se
încheie prezentul contract de cooperare, în vederea acoperirii cheltuielilor cu salariile
personalului nedidactic.

Art. 1. PĂR

1. Orașul Nădlac, cu sediul în Nădlac, str. 1 Decembrie , nr. 24, cod poştal 315500,
CUI 3518822, reprezentat legal prin VASILE CICEAC - primar

și

2. Asocia , cu sediul în Nădlac, P- , având
codul unic de înregistrare 4370111, cont IBAN RO87 BTRL 0020 1205 1862 51XX,
deschis la Banca Transilvania Agen , reprezentată prin președintele
asocia , denumită în continuare Asocia

3. Liceul Teoretic ,, JOZEF GREGOR TAJOVSKY” NĂDLAC, cu sediul în Nădlac,
P-
Convin să încheie următorul contract de colaborare în următoarele condi

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului îl constituie acoperirea cheltuielilor cu salariile personalului

nedidactic de la grădini
Art. 3. OBLIGA ILE PĂR
3.1 Orașul Nădlac va asigura resursele financiare necesare retribuirii a 3 (trei)

salaria i care vor îndeplini atribu le din fișa postului.
3.2. Selectarea personalului destinat să desfă contract se va face
de conducerea Liceul Teoretic ,, JOZEF GREGOR TAJOVSKY” Nădlac.
3.3. Stabilirea fișei postului celor 3 ( trei angaja conducerea
Liceului Teoretic ,, JOZEF GREGOR TAJOVSKY” Nădlac.
3.4. Asocia va asigura angajarea personalului
nedidactic de comun acord cu conducerea Liceului Teoretic ,, JOZEF GREGOR
TAJOVSKY” Nădlac.
3.5. Orașul Nădlac va deconta cheltuielile cu salariile pe baza documentelor
justificative (state de plată, ordinele de plată a contribu dovada plă
nete) care vor fi întocmite de Asocia



Statele de plată vor fi întocmite în baza Listei de prezen
persoanele stabilite de conducerea Liceului Teoretic ,,JOZEF GREGOR
TAJOVSKY” Nădlac.

Art. 4. DURATA CONTRACTULUI
Contractul se încheie pentru anul 2015 cu posibilitatea prelungirii acestuia, cu noi

perioade de câte un an, în conformitate cu aprobarea surselor de finan re aprobate anual
prin hotărâre de aprobare a bugetului local.

Art. 5. DISPOZI
5.1. Fiecare Parte semnatară poate propune, în orice moment, amendamente la

prezentul contract şi va iniţia consultări. Amendamentele convenite vor intra în vigoare după
semnarea lor de păr şi vor constitui parte integrantă a acestui contract.

5.2. Fiecare dintre părţi poate denunţa Contractul în orice moment, printr-o notificare
scrisă care se transmite la fiecare parte contractuală. În acest caz, Contractul îşi va înceta
valabilitatea după 3 luni de la data primirii respectivei notificări.

5.3. Păr
obiectul prezentului contract.

5.4. Păr deplinirea obliga r prevăzute în
prezentul contract.

5.5.  Pentru realizarea prevederilor prezentului contract, păr
următoarele persoane pentru contact :

- din partea Orașului Nădlac – primar Vasile Ciceac
- din partea Asocia nia Evanghelică Nădlac –
- din partea Liceului Teoretic ,, JOZEF GREGOR TAJOVSKY” Nădlac-

Prezentul protocol de colaborare s-a încheiat în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare
parte, la data de ____________.

Orașul Nădlac Asocia konia Evanghelică Nădlac

PRIMAR, PROTOPOP,

CICEAC VASILE BALINT GHEORGHE

ȘEF SERVICIU BUGET, CONTABIL,
GONDEC PAVEL

Liceul Teoretic ,, JOZEF GREGOR TAJOVSKY” Nădlac

DIRECTOR

Prof.dr. HUSZARIK PAVEL

CONTABIL ȘEF

Ec. BOARI ANA



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.34
Din 26.02.2015

privind participarea Orașului Nădlac, în colaborare cu Asocia
Evanghelică Nădlac în vederea conservării

slovace

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
26.02.2015,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.2083/2015
- raport de specialitate a serviciului buget din cadrul primăriei nr.2082/2015
- cererea Asocia Diakonia Evanghelică Nădlac nr.9/30.01.2015,

înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.1294/04.02.2015
- Hotărârea Consiliului local Nădlac nr.30/26.02.2015 privind aprobarea

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

- Prevederile Ordonan privire la asocia
funda

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare

- prevederile Legii nr.186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015
- Prevederile art.36, alin.2, lit.b, e, alin.7, 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,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă participarea Orașului Nădlac, în colaborare cu Asocia
Diakonia Evanghelică Nădlac în vederea conservării și promovării culturii
tradi

Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 26.000 lei din bugetul local, din
Cap.59.11- Asocia
prevederilor art.1.

Art.3 Se aprobă con l contractului de cooperare, conform anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

- Asocia
- Instituţia Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ–

Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE
LEGALITATE



MAZUCH MARINELA LUMINI SECRETAR
ALEXANDRU GROS



ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
ORAȘ NĂDLAC

Anexă
la Hotărârea nr.34/26.02.2015

CONTRACT DE COOPERARE
Încheiat la data de __________

În conformitate cu dispozi
asocia și completările ulterioare;

În aplicarea prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) și e), alin. (7) lit. a) din Legea
administra licată, cu modificările și completările
ulterioare;

În baza Hotărârii Consiliului Local al Orașului Nădlac nr.34 din data de 26.02.2015;

Art. 1. PĂR

Orașul Nădlac, cu sediul în Nădlac, str. 1 Decembrie, nr. 24, cod poştal 315500, CUI
3518822, reprezentat legal prin VASILE CICEAC – primar,

şi

Asocia , cu sediul în Nădlac, P- , nr.9, având
codul unic de înregistrare 4370111, cont IBAN RO87 BTRL 0020 1205 1862 51XX, deschis
la Banca Transilvania Agen , reprezentată prin pre
Balint Gheorghe, denumită în continuare Asocia

Convin să încheie următorul contract de colaborare în următoarele condi

Art. 2. OBIECTUL PROTOCOLULUI
Obiectul contractului îl constituie colaborarea în vederea conservării și promovării

culturii tradi a permanen
Bisericii Evanghelică Slovace – declarat monument istoric.

Art. 3. OBLIGA ILE PĂR
3.1 Orașul Nădlac va asigura resursele financiare necesare retribuirii a 4 (patru)

salaria
a) anun fiecare 15 minute a orei exacte prin suflare cu instrument

specific pus la dispozi Asocia
b) supravegherea intravilanului

incendiilor;
c) în cazul incendiilor alarmarea prin clopote ( orientarea steagului negru în

direc pecific fiecărei zone prin
bătaia clopotului bisericii, specific fiecărei zone – intravilanul fiind
împăr

d) purtarea portului-croiului- specific popular în zilele de sărbătoare sau cu
ocazia altor evenimente stabilite de păr

3.2. Selectarea personalului destinat să desfă
printr-o comisie mixtă formată din 2 (doi) reprezentan lice și 3
(trei) din partea asocia
3.3. Stabilirea fi
către conducerea Primăriei



3.4. Justificarea
prezentul contract se vor realiza trimestrial pe baza de acte doveditoare (state de plată,
ordinele de plată a contribu

Art. 4. DURATA CONTRACTULUI
Contractul se încheie pe perioada 01.03.2015 – 31.12.2015 cu posibilitatea prelungirii

acestuia, cu noi perioade de câte un an, în conformitate cu aprobarea surselor de finan
aprobate anual prin hotărâre de aprobare a bugetului local.

Art. 5. DISPOZI
5.1. Fiecare Parte semnatară poate propune, în orice moment, amendamente la

prezentul protocol şi va iniţia consultări. Amendamentele convenite vor intra în vigoare după
semnarea lor de ambele părţi şi vor constitui parte integrantă a acestui protocol.

5.2. Fiecare dintre părţi poate denunţa Protocolul în orice moment, printr-o notificare
scrisă transmisă celeilalte Părţi. În acest caz, Protocolul îşi va înceta valabilitatea după 3 luni
de la data primirii respectivei notificări.

5.3. Păr
obiectul prezentului contract.

5.4. Păr
prezentul protocol.

5.5. Pentru realizarea prevederilor prezentului protocol, păr
următoarele persoane pentru contact :

- din partea Orașului Nădlac – șef serviciu buget Gondec Pavel
- din partea Asocia -

Prezentul protocol de colaborare s-a încheiat în 2 exemplare, la data de
____________.

Orașul Nădlac Asocia Evanghelică Nădlac

PRIMAR, PROTOPOP,

CICEAC VASILE BALINT GHEORGHE

ȘEF SERVICIU BUGET, CONTABIL,
GONDEC PAVEL



ROMÂNIA
JUDEŢUL  ARAD

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

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

HOTĂRÂREA NR.35
din 26.02.2015

privind aprobarea Actului Constitutiv, a Statutului și a actelor adi la acestea al
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor

Judeţul Arad

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
26.02.2015,
Având în vedere:
- expunerea de motive a  primarului  oraşului Nădlac nr.2194/2015
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei

oraşului Nădlac nr.2158/2015
- Adresa Asocia re Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a

Deșeurilor nr.145/19.02.2015, înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub
nr.2158/20.02.2015

- Prevederile H.G. nr. 742/2014 privind modificarea anexelor nr. 2 si 4 la H.G. nr.
855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv cadru și a statutului cadru ale
asocia
utilită

- Prevederile art. 21 alin (2) lit. f) coroborat cu art. 33 din O.G. nr. 26/2000,
privind asociaţiile şi fundaţiile,  cu modificări şi completările ulterioare;

- Dispoziţiile art. 16 alin. 2, lit. h) din Statutul Asociaţiei privind modificarea
statutului Asociaţiei;

- Actul constitutiv al Asocia
Gestionare a Deșeurilor - Jude

- prevederile art.23, art.36, alin.2, lit.c, d, e alin.6, lit.a, pct.14, alin.7, lit.c, art.47,
art.115, alin.1, art.123, alin.1 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

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

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

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

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă Actul Adi tare
Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, conform
Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă Actul Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, conform Anexei nr.2 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.



Art.3 Se aprobă Actul Adi iei de Dezvoltare
Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, conform
Anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem
Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, conform Anexei nr.4 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Se împuterniceşte d-l primar Vasile Ciceac- reprezentant al orașului
Nădlac, cetăţean român, născut la data de 25.01.1952 în localitatea Hărnicești,
judeţul Maramureș, domiciliat în orașul Nădlac, str. V. Lucaciu, nr. 91B , posesor al CI
seria AR, nr.552429, eliberată de SPCLEP Nădlac la data de 31.01.2012, care în
Adunarea Generală a Asociaţilor să voteze, să semneze în numele şi pe seama
Consiliului Local Nădlac documente care vizează actele adi
Actului Constitutiv și al Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem
Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad.

Art.6 Se mandatează d-na Gabriela Sofia BARBU, posesoare a CI seria AR, nr.
520790, eliberată de SPCJEP Arad, la data de 07.06.2011, să îndeplinească procedurile
prevăzute de lege pentru înregistrarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad la
institu

Art.7 În situa
îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor la Actul
Constitutiv și Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de
Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad la institu
Asocia

Art.8 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac,
prin compartiment administrarea patrimoniului local și se comunică către:

- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a
Deşeurilor Judeţul Arad

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

PREŞEDINTE DE
LEGALITATE
MAZUCH MARINELA LUMINI SECRETAR

ALEXANDRU GROS



JURIDIC

HOTĂRÂREA NR.36
din 26.02.2015

privind aprobarea Planului de investiţii pe anul 2015 pe domeniul public al Oraşului
Nădlac concesionat Companiei de Apă Arad S.A., care se realizează din fonduri IID
(Fond de Întreţinere Înlocuire şi Dezvoltare), precum

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
26.02.2015

Având în vedere:
- Expunerea  de motive a  primarului  oraşului Nădlac nr.2279/2015
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei

nr.2262/2015
- adresa S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. nr.2482/03.02.2015, înregistrată la

primăria oraşului Nădlac sub nr.1287/10.02.2015
- prevederile art.10 din Ordonanţa de Urgenţă nr.198/2005 privind constituirea,

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

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

canalizare, cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societă

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

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

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

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

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

- Avizul favorabil al comisiei pentru activită -culturale, culte,
învă
tineret și 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 aprobă Planul de investiţii pe anul 2015 pe domeniul public al
Oraşului  Nădlac concesionat Companiei de Apă Arad S.A., în sumă totală de 177.750

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

lei, care se realizează din fonduri IID (Fond de Întreţinere Înlocuire şi Dezvoltare),
precum conform anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

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

Administrativ– Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE
LEGALITATE
MAZUCH MARINELA LUMINI SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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