
JURIDIC 09.01.2015

HOTĂRÂREA Nr.1
Din 09.01.2015

privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de
09.01.2015

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
09.01.2015,

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 extraordinare a Consiliului local Nădlac din
data de 09.01.2015, din anexa la prezenta hotărâre.

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

Administrativ– Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

_____________________________________________________________
ORAŞ NĂDLAC

Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300
e-mail :office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro
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Anexa la
Hotărârea Consiliului local nr.1/09.01.2015

ORDINEA DE ZI

A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC DIN DATA DE
09.01.2015

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a
Consiliului local din data de 09.01.2015

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 22.12.2014.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sec
dezvoltare din excedentul bugetului local, aferente anului 2014.

4.Informare referitor la adresele Cur
Arad, înregistrate la primăria orașului Nădlac sub nr.15668, 15669/23.12.2014.

5.Diverse.

PREŞEDINTE DE
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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HOTĂRÂREA Nr.2
Din 09.01.2015

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din
data de 22.12.2014

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
09.01.2015,

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 22.12.2014, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Administrativ– Compartimentul Juridic și Controlul  Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR
FAUR MARIA CARMEN ALEXANDRU GROS

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

_____________________________________________________________
ORAŞ NĂDLAC

Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300
e-mail :office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro
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ROMÂNIA Anexa la HCL nr.2 din 09.01.2015
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

PROCESUL VERBAL
al desfăşurării şedinţei ordinare din data de 22.12.2014 a Consiliului local Nădlac

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 22.12.2014 a fost
convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.852/16.12.2014, prin convocator
şi înmânarea invitaţiilor.

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

La ședință mai participă d-l primar Vasile Ciceac, d-l secretar Gros Alexandru, d-l
Roszkoș Ioan- șef SVSU Nădlac, d-na Ianecsko Alina- consilier juridic, din partea Serviciului
Poliției Locale: d-l Cervenak Milanko, d-l Siadik Ioan, d-l Lehoczki Pavel Milan, d-l Pop Ioan,
d-l Nica Adrian Iliuță, d-l Cotoraci Claudiu, Mărginean Ioan; Aldea Ioan și d-na Ilieș Ioana
Dorina- compartiment administrarea patrimoniului local, d-l Iamriska Ioan Cristian- NT TV.

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

Preşedintele de şedinţă, d-na Faur Maria, prezintă proiectul ordinei de zi al şedinţei
Consiliului Local de astăzi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului
local din data de  12.12.2014.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței de îndată a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 12.12.2014.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, a impozitelor și
taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, precum și a amenzilor aplicabile începând cu
anul fiscal 2015.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării tarifului referitor la activitatea de
colectat, transportat, depozitat deșeuri menajere.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale aplicabile în anul fiscal 2015.
6.Proiect de hotârâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului

Local Nădlac pentru anul 2014.
7.Proiect de hotărâre privind însușirea variantei finale a drapelului și fanionului

orașului Nădlac.
8.Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană polițiștilor locali din cadrul

Poliţiei Locale Nădlac.
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a parcelei nr.

top. 1035/1.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării parcelei nr. cad.302207, evidențiată

în CF nr.302207 Nădlac, teren situat în orașul Nădlac, str. Abatorului, nr.12, jud. Arad, d-nei
Tomoiaga Otilia și d-lui Tomoiaga Vasile, domiciliați în orașul Nădlac, str. Abatorului, nr.12,
jud. Arad.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficienţelor la
normele de apărare împotriva incendiilor constatate la nivelul oraşului Nădlac.

12.Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului local Nădlac referitor la notarea
interdicției de înstrăinare asupra unui imobil.
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13.Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de atestare a persoanelor fizice
pentru funcția de administrator de imobile.

14.Diverse.
D-l primar susține că punctul nr.6 se retrage de pe ordinea de zi.
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 ordinare a Consiliului
local Nădlac din data de 22.12.2014”, care este aprobat cu 11 voturi DA, 2 abținere
Hălmăjan Maria, Bodnărescu Vasile, 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
de îndată a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 22.12.2014.

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 de îndată a Consiliului local Nădlac din data
de 12.12.2014”, acesta fiind aprobat cu 11 voturi DA, 2 abținere Hălmăjan Maria,
Bodnărescu Vasile, votul necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea
consilierilor prezenţi ( 7 voturi ).

Se trece la pct.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor valorilor
impozabile, a impozitelor și taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, precum și a
amenzilor aplicabile începând cu anul fiscal 2015.

D-l Lupșa Eugen susține că din partea comisiei economice se acordă aviz favorabil, cu
amendamentele inserate în aviz în ce privește taxele pentru ocuparea domeniului public
și/sau privat al orașului Nădlac cu aparate, standuri, tonete pentru vânzarea de produse sau
prestări servicii în fața magazinelor unde își desfășoară activitatea contribuabilii respectivi,
precum și cu ocazia desfășurării unor manifestări cultural sportive ( Zilele orașului,
festivaluri, sărbători ), propunerile fiind mai mici decât cele trecute în proiectul de hotărâre.

Nefiind alte discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat
aviz favorabil, proiectul de hotărâre:

- în forma propusă de către executiv este supus la vot, fiind pronunțate 12 voturi NU, 1
abținere Bodnărescu Vasile,

- cu propunerea de modificare a comisiei economice, fiind pronunțate 12 voturi DA, 1
abținere Bodnărescu Vasile, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul
majorității consilierilor în funcție ( 8 voturi ).
Se trece la pct.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării tarifului referitor la

activitatea de colectat, transportat, depozitat deșeuri menajere.
D-l Paladie Răzvan susține că societatea a depus adresă de majorare a tarifului, însă

fără să existe vreo susținere a acestei majorări.
D-na Faur Maria precizează că un reprezentant al societății a participat la lucrările

comisiilor de specialitate reunite, societatea a propus un alt tarif în cuantum de 91,4
lei/mcub.

D-l Lupșa Eugen susține că s-a analizat fundamentarea de majorare de tarif depusă
de către societate, s-a luat în calcul și cantitatea de deșeuri care se colectează pe parcursul
unui an, societatea a propus o creștere a cantității la 9600 mcubi de la 6200-6300 mcubi,
majorarea de tarif se bazează pe prețul majorat al combustibilului, a lubrifianților, însă prețul
acestora a scăzut pe parcursul anului 2014 cu un procent de aproximativ 18 %, de
asemenea se susține amortizarea utilajelor cu valoarea de 50.000 lei, creșteri la alte
cheltuieli în cuantum de 78 %, acest tarif este incorect fundamentat, astfel că propune
păstrarea pentru anul 2015 a tarifului aprobat pentru anul 2014; cunatumul taxei care
trebuia încasat de la populație a fost de 471.000 lei, s-a încasat aproximativ 371.000 lei,
restul se va plăti din bugetul local, factura din partea societății a fost de 560.000 lei, 60.000
lei reprezentând facturi pentru domeniul public, rezultând un deficit de 130.000 lei după
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încasări și ceea ce s-a achitat din bugetul local. Din datele depuse de către locuitori cu
privire la declararea taxei, a rezultat un număr de 5845 locuitori, cheltuielile depuse la rampă
au fost în cuantum de 245.000 lei, societatea susține că cantitatea de deșeuri care va exista
în anul 2015 va fi mult mai mare decât cea aferentă anului 2014, după datele existente,
tariful nu ar trebui să fie mai mare decât 85 lei/mcub.

D-l Paladie Răzvan susține că cererea societății de majorare de tarif nu are nici o
fundamentare, societatea nu prestează servicii de calitate, se produc întârzieri în colectare,
populația nu este anunțată, pe unele străzi nu se poate ajunge, câteodată mașina de
colectare este stricată.

D-l Lupșa Eugen precizează faptul că în luna septembrie au apărut anumite modificări
în ce privește Legea nr.101/2006 privind salubrizarea, elemente importante pe care acest
operator nu le îndeplinește, este vorba de colectare selectivă, tariful, încheiere de contract,
taxele speciale care se pot aplica și fără existența unui contract de prestări servicii.

D-l Porubski Ioan susține că sunt unele persoane care nu plătesc serviciul de
salubritate în mod intenționat.

D-l Paladie Răzvan susține că societatea cel puțin ar fi trebuit să îmbunătățească
calitatea serviciilor prestate pe parcursul anului, ceea ce însă nu s-a întâmplat, problema
sunt serviciile de proastă calitate, și nu prețul.

D-l Lupșa Eugen susține că cantitatea deșeuri colectată zilnic este de 1 mașină care
se duce la Arad, de la populație și persoane juridice, ceea ce este 13 tone, 24 mcubi/zi, ca
să fie dusă la Arad o cantitate de 20 tone pe zi, ar trebui să existe o cantitate de 1 mașină și
jumătate pe zi, ceea ce nu se întâmplă.

Nemaifiind alte discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind
acordat aviz nefavorabil, proiectul de hotărâre:

- în forma propusă de către executiv este supus la vot, fiind pronunțate 12 voturi NU, 1
abținere Bodnărescu Vasile,

- cu propunerea de modificare a comisiei economice, propusă de către d-l Lupșa
Eugen, respectiv aceleași condiții și același tarif ca cel aprobat pentru anul 2014, fiind
pronunțate 12 voturi DA, 1 abținere Bodnărescu Vasile, votul necesar adoptării
proiectului de hotărâre fiind votul majorității consilierilor în funcție ( 8 voturi ).
Se trece la pct.5. de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor

speciale aplicabile în anul fiscal 2015.
Nefiind 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, 1
abținere Bodnărescu Vasile, votul necesar pentru aprobare fiind votul majorității consilierilor
aflați în funcție ( 8 voturi ).

Se trece la pct.6. Proiect de hotărâre privind însușirea variantei finale a drapelului și
fanionului orașului Nădlac.

Nefiind 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, 1
abținere Bodnărescu Vasile, votul necesar pentru aprobare fiind votul a 2/3 din numărul
consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).

Se trece la pct.7. Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană polițiștilor
locali din cadrul Poliţiei Locale Nădlac.

Nefiind 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, 1
abținere Bodnărescu Vasile, votul necesar pentru aprobare fiind votul a 2/3 din numărul
consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).

Se trece la pct.8. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar
a parcelei nr. top. 1035/1.

Nefiind 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, 1
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abținere Bodnărescu Vasile, votul necesar pentru aprobare fiind votul a 2/3 din numărul
consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).

Se trece la pct.9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării parcelei nr.
cad.302207, evidențiată în CF nr.302207 Nădlac, teren situat în orașul Nădlac, str.
Abatorului, nr.12, jud. Arad, d-nei Tomoiaga Otilia și d-lui Tomoiaga Vasile, domiciliați în
orașul Nădlac, str. Abatorului, nr.12, jud. Arad.

Nefiind 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, 1
abținere Bodnărescu Vasile, votul necesar pentru aprobare fiind votul a 2/3 din numărul
consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).

Se trece la pct.10. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru
remedierea deficienţelor la normele de apărare împotriva incendiilor constatate la nivelul
oraşului Nădlac.

D-l Lupșa Eugen susține că la un număr de 113 gospodării individuale în semestrul II
s-a constatat un număr de 31 deficiențe, ceea ce reprezintă un procent de aproximativ 30
%, se pune întrebarea dacă nu există posibilitatea de a se efectua un număr mai mare de
controale pe parcusului unui semestru.

D-l Roszkoș Ioan precizează că se merge pe modalitatea de prevenire, la constatarea
deficiențelor se acordă un termen de remediere, se verifică remedierea, de regulă aceste
verificări se efectuează primăvara și toamna.

D-l Lupșa Eugen întreabă dacă se aplică sancțiuni în situația în care se constată că nu
s-a procedat la remedierea situației constatate.

D-l Roszkoș Ioan susține că de regulă se aplică avertisment, deoarece aceste familii
care au probleme, nu au bani, iar prin aplicarea sancțiunii situația oricum nu se remediază,
astfel că cu suma care s-ar aplica cu titlu de amendă, situația contravențională poate fi
remediată, oricum amenzile care ar necesita aplicarea sunt destul de ridicate, iar elementele
care duc la producerea de incendii sunt improvizațiile electrice, coșuri defecte, necurățate.

D-l Lupșa Eugen constată faptul că la unele localuri școlare unde s-a procedat la
înlocuirea unor uși, nu s-au respectat sistemele de deschidere a acestora spre exterior, de ce
nu se consultă un specialist, ar fi necesar să fie aplicate sancțiuni.

D-l Roszkoș Ioan susține că în această situație de fapt amenda este suportată din
bugetul local.

D-l Lupșa Eugen este de părere că în fiecare semestru se aprobă aceste măsuri și nu
se remediază nimic.

D-l Roszkoș Ioan susține că înlocuirile la uși de la localurile școlare care s-au efectuat
nu au necesitat aviz ISU, au fost reparații minimale, astfel că nu s-a procedat la consultarea
unui specialist.

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 13 voturi DA,
votul necesar pentru aprobare fiind majorității consilierilor prezenți ( 7 voturi ).

Se trece la pct.11. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului local Nădlac
referitor la notarea interdicției de înstrăinare asupra unui imobil.

Nefiind discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 13 voturi DA, votul
necesar pentru aprobare fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10
voturi).

Se trece la pct.12. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de atestare a
persoanelor fizice pentru funcția de administrator de imobile.

Nefiind discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 13 voturi DA, votul
necesar pentru aprobare fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10
voturi).
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Se trece la pct.13. Diverse.
D-l primar invită consilierii să participe la concertul care va fi susținut de către copii

din Nădlac în centrul orașului, mâine 23.12.- orele 15,00, totodată urând Crăciun fericit
alături de cei dragi și Un An nou fericit, fiind vorba de prezență doar, deoarece pregătirile și
implicarea s-au efectuiat din partea aparatului de specialitate al primarului.

Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, nefiind alte
discuții, d-na Faur Maria - preşedinte de şedinţă declară închise lucrările şedinţei ordinare a
Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 22.12.2014.

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

Președinte de ședință Secretar
Faur Maria Carmen Alexandru Gros



6



JURIDIC 09.01.2015

H O T Ă R Â R E A    Nr.3
Din 09.01.2015

privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sec
bugetului local, aferente anului 2014

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit  în şedinţa extraordinară din data de
09.01.2015,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.99/2015
- referatul compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei nr.96/2015
- 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 Ordinului nr.1780/2014 a Ministerului Finan

aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerci
2014

- prevederile art.36(2), lit.b, (4), lit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

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

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

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului
sec dezvoltare aferente anului 2014 în sumă de 323.291,35 lei.

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

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

PREŞEDINTE DE CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
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