
JURIDIC 29.01.2015

HOTĂRÂREA Nr.4
Din 27.01.2015

privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de
27.01.2015

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.01.2015,
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 ordinare a Consiliului local Nădlac din data
de 27.01.2015, 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
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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.4/27.01.2015

ORDINEA DE ZI

A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC DIN DATA DE 27.01.2015

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului
local din data de 27.01.2015.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al nare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 09.01.2015.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii dreptului de folosin
asupra terenului atribuit, în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.12 din
30.01.2014, d-nei Kis Alina-Gabriela și d-lui Kis Venczel.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării terenului proprietatea Orașului
Nădlac, în suprafa
Nădlac.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării terenului proprietatea Orașului
Nădlac, în suprafa
Nădlac.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând persoanele fizice care au
promovat examenul de atestare a calită

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere
nr.9948/03.09.2013.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ac
local, care vor fi prestate de beneficiarii Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat,
pentru anul 2015.

9.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului Consiliului
Local Nădlac în Adunarea generală a S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

10.Prezentarea raportului de activitate al Bibliotecii orășenești Nădlac pe anul
2014, precum

11.Proiect de hotărâre privind luarea măsurilor de înlăturare a neregulilor în
activitatea finanaciar- contabilă și/sau fiscală a S.C. APOTERM Nadlac S.A. dispuse prin
Decizia nr. 58 din 09.01.2015 emisă de directorul adjunct al Camerei de Conturi Arad.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al comisiei de negociere a
nivelului chiriilor pentru localurile şcolare.

13.Diverse.

PREŞEDINTE DE
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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HOTĂRÂREA Nr.5
Din 27.01.2015

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din
data de 09.01.2015

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
27.01.2015,

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 09.01.2015, 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 Juridic și Controlul  Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE SEMNEAZĂ 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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ROMÂNIA Anexa la HCL nr.5 din 27.01.2015
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

PROCESUL VERBAL
al desfăşurării şedinţei extraordinare din data de 09.01.2015 a Consiliului local Nădlac

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 09.01.2015 a
fost convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.11/05.01.2015, prin
convocator şi înmânarea invitaţiilor.

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

La ședință mai participă d-na Ianecsko Alina- consilier juridic, d-l Iamriska Ioan
Cristian- NT TV.

Deoarece la ședință este prezentă majoritatea consilierilor aflați în funcție, şedinţa
este 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 extraordinare a
Consiliului local din data de 09.01.2015.

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

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

4.Informare referitor la adresele Curții de Conturi a României, Camera de Conturi
Arad, înregistrate la primăria orașului Nădlac sub nr.15668, 15669/23.12.2014.

5.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 09.01.2015”, care este aprobat cu 10 voturi DA, 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 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 ordinare a Consiliului local Nădlac din data de
22.12.2014”, acesta fiind aprobat cu 10 voturi DA, votul necesar pentru adoptarea
proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 6 voturi ).

Se trece la pct.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a
deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local, aferente anului 2014.

Nefiind discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 10 voturi DA, votul
necesar pentru aprobare fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ).
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Se trece la pct.4. Informare referitor la adresele Curții de Conturi a României,
Camera de Conturi Arad, înregistrate la primăria orașului Nădlac sub nr.15668,
15669/23.12.2014, nefiind discuții se trece la pct.5. Diverse.

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
extraordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de

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

Președinte de ședință Secretar
Faur Maria Carmen Alexandru Gros
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HOTĂRÂREA nr.6
din 27.01.2015

privind aprobarea retragerii dreptului de folosinţă gratuită asupra
terenului atribuit, în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local Nădlac

nr.12 din 30.01.2014, d-nei Kis Alina-Gabriela şi d-lui Kis Venczel

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
27.01.2015,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac  nr.474/2015
- Referatul  compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr.425/2015
- Cererea d-nei Kis Alina-Gabriela şi a d-lui Kis Venczel, înregistrată la

primăria oraşului Nădlac sub nr.148/08.01.2015
- Prevederile Hotărârii Consiliului local Nădlac nr.12/30.01.2014 privind

atribuirea unei suprafeţe din parcela evidenţiată  în CF nr. 303476  Nădlac –
Nr. CF vechi 2201, (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 2201), nr.
top.13691/56, în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate
personală, d-nei Kis Alina-Gabriela şi d-lui Kis Venczel, domicilia i în orașul
Nădlac, str. G. Enescu, nr.122, jud. Arad

- Procesul verbal de predare-primire a terenului destinat construirii de locuinţă
în baza Legii nr. 15/2003, nr. 1493/11.02.2014

- Contractul de închiriere nr. 1647/14.02.2014
- Extras CF nr. 303476 Nădlac – nr. CF vechi 2201 (provenită din conversia de

pe hârtie a CF nr. 2201)
- prevederile Legii nr.15/2003, republicată, privind sprijinul acordat tinerilor

pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.896/2003 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a Legii nr.15/2003, republicată, privind sprijinul
acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

- Prevederile art.36 (2), lit. ”c”, (5), lit. „b” 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,

În temeiul art.45 (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului în
suprafaţă de 400 mp, situat în oraşul Nădlac str. Crişan nr. 32, jud. Arad, respectiv

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

_____________________________________________________________
ORAŞ NĂDLAC
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cota de 400/828 din parcela nr. top. 13691/56, evidenţiată în C.F. nr. 303476 Nădlac
– Nr. CF vechi 2201, (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 2201), proprietatea
privată a oraşului, atribuit în baza prevederilor Hotărârii Consiliului local Nădlac nr.
12/30.01.2014, d-nei Kis Alina-Gabriela, legitimată cu C.I. seria AR nr. 408362,
eliberată la data de 30.09.2008 de SPCLEP Nădlac, CNP 2870326226822 şi a  d-lui Kis
Venczel, identificat cu C. I. seria AR nr. 570452, eliberată de SPCLEP  Nădlac în data
de 07.06.2012, CNP 1880608022051, domiciliaţi în Nădlac, str. G. Enescu nr. 122,
jud. Arad, în condiţiile nerespectării prevederilor art. 4 din Hotărârea Consiliului local
Nădlac nr. 12/30.01.2014.

Art.2. Retragerea dreptului de folosinţă gratuită a terenului pentru construirea
unei locuinţe proprietate personală se face de către primarul oraşului Nădlac, d-l Vasile
Ciceac, în termen de 15 zile de la data aprobării de către Consiliul local, pe bază de
proces verbal.

Art.3. Se aprobă rezilierea contractului de închiriere nr.1647/14.02.2014,
având ca obiect al contractului închirierea imobilului (teren) proprietatea privată a
oraşului Nădlac, în suprafaţă de 428 mp, respectiv cota de 428/828, situat în oraşul
Nădlac, str. Crişan nr. 32, jud. Arad, din  parcela nr. top. 13691/56, înscrisă în CF nr.
303476  Nădlac- nr. C.F. vechi 2201(provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.
2201), încheiat între Oraşul Nădlac şi D-na Kis Alina-Gabriela, legitimată cu C.I. seria
AR nr. 408362, eliberată la data de 30.09.2008 de SPCLEP Nădlac, CNP
2870326226822 şi d-l Kis Venczel, identificat cu C. I. seria AR nr. 570452, eliberată
de SPCLEP  Nădlac în data de 07.06.2012, CNP 1880608022051, domiciliaţi în Nădlac,
str. G. Enescu nr. 122, jud. Arad, în condiţiile cap. VII art. 7 lit. d din contract,
conform actului adiţional anexat la prezenta hotărâre.

Art.4. Pentru semnarea actului adiţional menţionat la art. 3 se desemnează:
- CICEAC VASILE – primar
- GROS ALEXANDRU – secretar.

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

 d-na Kis Alina-Gabriela şi d-l Kis Venczel, domiciliaţi în Nădlac, str. G.
Enescu nr. 122, jud. Arad

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

Administrativ – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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Nr.____din __.01.2015 Anexa la H.C.L. nr.6/27.01.2015

ACT ADIŢIONAL nr. 1
LA CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE NR. 1647/14.02.2014

Încheiat între:

Oraşul Nădlac, cu sediul în oraşul Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 24, jud. Arad,
Cod de înregistrare fiscală 3518822, prin d-l primar VASILE CICEAC, în calitate
de proprietar,

şi

d-na Kis Alina-Gabriela şi d-l Kis Venczel, domiciliaţi în oraşul Nădlac, str.
G. Enescu nr. 122, jud. Arad

În baza prevederilor:

- Hotărârii Consiliului local Nădlac nr. 12 din 30.01.2014 privind atribuirea unei
suprafeţe din parcela evidenţiată  în CF nr. 303476  Nădlac – nr. CF vechi 2201
(provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 2201), nr. top. 13691/56, în
folosinţă gratuită pe durata  existenţei locuinţei proprietate personală, d-nei Kis
Alina-Gabriela şi d-lui Kis Venczel, domiciliaţi în Nădlac, str. G. Enescu nr. 122,
jud. Arad

- Prevederile Cap. VII „Încetarea contractului de închiriere”  art. 7 lit. d  din
contractul de închiriere nr. 1647/14.02.2014

- Hotărârii Consiliului local Nădlac nr.6 din 27.01.2015 privind aprobarea
retragerii dreptului de folosin
prevederilor Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.12 din 30.01.2014, d-nei Kis
Alina-Gabriela și d-lui Kis Venczel

De comun acord, părţile convin asupra rezilierii contractului de închiriere nr.
1647 din 14.02.2014, în condiţiile cap. VII art. 7 lit. d din contract, prevederile
contractului încetându-şi valabilitatea începând cu data de 01.02.2015; semnarea
actului adiţional se va efectua doar după achitarea de către chiriaş a chiriei,
rezultate din contractul de închiriere, aferente perioadei de până la data de
01.02.2015.

Prezentul act adiţional s-a încheiat astăzi __/__/2015, la sediul primăriei
oraşului Nădlac, în 2 exemplare originale cu aceeaşi valoare juridică, câte 1 (un)
exemplar pentru fiecare parte contractantă.

PROPRIETAR, Chiriaşi,
ORAŞUL NĂDLAC

Primar KIS ALINA-GABRIELA
VASILE CICEAC KIS VENCZEL



JURIDIC 28.01.2015

HOTĂRÂREA Nr.7
Din 27.01.2015

privind aprobarea parcelării terenului proprietatea Orașului Nădlac, în suprafaţă de 92221
mp, parcela nr. cad.303565, evidenţiată în CF nr.303565 Nădlac

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.01.2015,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.513/2015
- referatul aritectului-șef din cadrul primăriei nr.664/2015
- referatul de admitere al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad, Biroul

de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad nr.120747/2014, înregistrat la primăria
orașului Nădlac sub nr.401/2015

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

- extras CF nr.303565 Nădlac
- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia

mediului şi turism, administraţie publică locală;
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură,

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă parcelarea terenului situat în oraşul Nădlac, evidenţiat în CF
nr.303565 Nădlac, parcela nr. cad.303565, în suprafaţă de 92221 mp, în scopul delimitării a
2 parcele.

Art.2. După parcelare, vor rezulta următoarele parcele cu suprafeţele aferente,
conform schiţelor de parcelare şi amplasament şi delimitare, conform anexelor nr.1-3 care
fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

1. LOT 1, nr. cad.306222, în suprafaţă de 84316 mp, categoria de folosinţă
cur -construc , proprietar Oraşul Nădlac

2. LOT 2, nr. cad.306223, în suprafaţă de 7905 mp, categoria de folosinţă
cur -construc proprietar Oraşul Nădlac

Art.3. Terenul evidenţiat în CF nr.303565 Nădlac, parcela cu nr. cad.303565 nu a
făcut obiectul cererilor depuse în baza 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, Biroul de Carte Funciară Arad în
vederea înscrierii în Cartea Funciară a oraşului Nădlac.

ROMÂNIA
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Art.5. 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 Juridic și Controlul Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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HOTĂRÂREA Nr.8
Din 27.01.2015

privind aprobarea parcelării terenului proprietatea Orașului Nădlac, în suprafaţă
de 2432 mp, parcela nr. cad.305895, evidenţiată în CF nr.305895 Nădlac

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
27.01.2015,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.687/2015
- referatul aritectului-șef din cadrul primăriei nr.683/2015
- referatul de admitere al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Arad, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad nr.683/2015,
înregistrat la primăria orașului Nădlac sub nr.666/2015

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

- extras CF nr.305895 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 parcelarea terenului situat în oraşul Nădlac, evidenţiat în CF

nr.305895 Nădlac, parcela nr. cad.305895, în suprafaţă de 2432 mp, în scopul
delimitării a 2 parcele.

Art.2. După parcelare, vor rezulta următoarele parcele cu suprafeţele aferente,
conform schiţelor de parcelare şi amplasament şi delimitare, conform anexelor nr.1-3
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

- LOT 1, nr. cad.306248, în suprafaţă de 1771 mp, categoria de folosinţă
cur -construc str.1 Decembrie, nr.32

- LOT 2, nr. cad.306249, în suprafaţă de 661 mp, categoria de folosinţă
cur -construc str.1 Decembrie, nr.30

Art.3. Se dispune ieșirea de indiviziune asupra terenului situat în oraşul
Nădlac, evidenţiat în CF nr.305895 Nădlac, parcela nr. cad.305895, în suprafaţă de
2432 mp, astfel:

- LOT 1, nr. cad.306248, în suprafaţă de 1771 mp, str.1 Decembrie, nr.32,
proprietar Orașul Nădlac

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

_____________________________________________________________
ORAŞ NĂDLAC

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



JURIDIC 29.01.2015

- LOT 2, nr. cad.306249, în suprafaţă de 661 mp, str.1 Decembrie, nr.30,
cota de 250/661 proprietar Feisthammel Gisbert, cota de 411/661
proprietar Orașul Nădlac

Art.4. Terenul evidenţiat în CF nr.305895 Nădlac, parcela cu nr. cad.305895
nu a făcut obiectul cererilor depuse în baza legilor proprietăţii.

Art.5. Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează:
CICEAC VASILE – primar, GROS ALEXANDRU – secretar, care pot exercita acest
mandat şi distinct, independent câte unul.

Art.6. 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.7. Prezenta hotărâre se comunică către:
 Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Biroul de Carte Funciară

Arad
 Instituţia Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ– Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE
LEGALITATE

FAUR MARIA CARMEN SECRETAR
ALEXANDRU GROS
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HOTĂRÂREA NR.9
Din 27.01.2015

privind aprobarea listei cuprinzând persoanele fizice care au promovat examenul de
atestare a calităţii de administrator de imobile

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţă ordinară din data de 27.01.2015,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.619/2015
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primariei nr.

432/2015
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.165 din 22.12.2014 privind aprobarea

metodologiei de atestare a persoanelor fizice pentru functia de administrator de
imobile în oraşul Nadlac

- prevederile Legii nr.230/2007 privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de
proprietari, cu modificările şi completările ulterioare

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.1588/2007 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare

- procesul verbal nr. 40/05.01.2015 cuprinzând rezultatele la examenul de atestare a
administratorilor de imobile din oraşul Nădlac

- Prevederile art. 36(1), (2), lit. c din Legea 215/2001 privind administraţia publică
locala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- Avizul favorabil al Comisiei pentru activităţi economico – financiare, agricultura,
juridica si de disciplina

- Avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protectie
mediu si turism, administratie publica locala

În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locala,
republicata, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă lista cuprinzând persoanele fizice care au promovat examenul de
atestare a calităţii de administrator de imobile, conform Anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta Hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul oraşului Nădlac, prin
comisia de atestare a persoanelor fizice pentru funcţia de administrator de imobile în oraşul
Nădlac, şi se comunică către:

- Institutia Prefectului Judetului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ–
Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE U LEGALITATE
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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HOTĂRÂREA nr.10
din 27.01.2015

privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr. 9948/03.09.2013

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
27.01.2015,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac  nr.618/2015
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei

nr.424/2015
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.98/27.06.2013 privind închirierea prin licitaţie

publică a unui teren aflat în proprietatea privată a oraşului Nădlac
- Contractul de închiriere nr.9948/03.09.2013
- Adresa nr.5547/28.11.2014 a S.C. SELINA S.R.L., înregistrată la Primăria oraşului

Nădlac sub nr. 355/13.01.2015
- Procesul-verbal nr. 9962 din 04.09.2013
- Prevederile art. 36 (2), lit.”c” şi (5), lit. „b” 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,
În temeiul art. 45(3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,

cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă rezilierea pe cale amiabilă a contractului de închiriere nr. 9948 din
03.09.2013,  încheiat între Oraşul Nădlac, prin Consiliul Local Nădlac şi S.C. SELINA S.R.L.,
cu sediul social în Mun. Oradea, Şos. Borşului nr. 14/A, jud. Bihor, Cod Unic de Înregistrare
6649997, nr. de ordine în Registrul Comerţului J 05/4771/1994,  reprezentată de d-l Nan
Octavian Petru, în condiţiile cap. VII „Încetarea contractului de închiriere” art. 7 lit. e din
contract, conform actului adiţional anexat la prezenta hotărâre.
Art.2. Pentru semnarea actului adiţional menţionat la art. 1 se desemnează:

- CICEAC VASILE – primar
- GROS ALEXANDRU – secretar
care pot exercita acest mandat şi distinct, independent câte unul.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
- S.C. SELINA S.R.L., cu sediul social în Mun. Oradea, Şos. Borşului nr. 14/A,

jud. Bihor
- Instituţiei Prefectului – Judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –

Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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Nr._____ din __.01.2015 Anexa la H.C.L. nr.10/27.01.2015

ACT ADIŢIONAL nr. 1

LA CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE NR. 9948 din 03.09.2013

Încheiat între:

ORAŞUL NĂDLAC, prin Consiliul Local Nădlac, cu sediul în Nădlac, str. 1 Decembrie nr.
24, în calitate de proprietar, reprezentat legal prin d-l Vasile Ciceac, primarul oraşului
Nădlac,

Şi

S.C. SELINA S.R.L., cu sediul social în Mun. Oradea, Şos. Borşului nr. 14/A, jud. Bihor,
Cod Unic de Înregistrare 6649997, nr. de ordine în Registrul Comerţului J 05/4771/1994,
reprezentată de d-l Nan Octavian Petru, în calitate de chiriaş

În baza prevederilor:

- Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.10/27.01.2015 privind aprobarea rezilierii pe cale
amiabilă a contractului de închiriere nr. 9948/03.09.2013

- art. 7 lit. e din Cap. VII „Încetarea contractului de închiriere” al contractului de
închiriere nr. 9948/03.09.2013

Părţile, de comun acord, convin asupra rezilierii pe cale amiabilă a
contractului de închiriere nr. 9948/03.09.2013, prevederile contractului
încetându-şi valabilitatea începând cu data plăţii obligaţiilor contractuale
aferente lunii ianuarie 2015.

Prezentul act adiţional s-a încheiat astăzi __/__/2015 la sediul primăriei oraşului Nădlac,
în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.

ORAŞUL NĂDLAC S.C. SELINA S.R.L.

Primar, prin

Vasile Ciceac Nan Octavian Petru
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HOTĂRÂREA NR.11
Din 27.01.2015

privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local, care vor fi prestate de
beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, pentru anul 2015

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
27.01.2015,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului  oraşului Nădlac nr.612/2015
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei

oraşului Nădlac nr.562/2015
- Prevederile art.6(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu

modificările şi completările ulterioare
- Prevederile Ordonanţei nr.21 din 30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor urbane

şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile art.36 (1), (2), lit.”d”, (6) lit. a pct.16 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,
- Avizul favorabil al comisiei pentru activită - culturale, culte, învă

sănătate
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  Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2015,
care vor fi prestate de beneficiarii Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire dfe către primarul orașului Nădlac și
se comunică către:
- Compartiment administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul primăriei oraşului Nădlac
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –

Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS

ROMÂNIA
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HOTĂRÂREA Nr.12
Din 27.01.2015

privind acordarea unui mandat reprezentantului Consiliului Local Nădlac în Adunarea
generală a S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
27.01.2015,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac Nădlac nr.656/2015
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr.648/2015
- adresa S.C. Compania de Apă Arad S.A. nr.920/19.01.2015, înregistrată la

primăria oraşului Nădlac sub nr.588/19.01.2015
- prevederile art.15(3), lit.a,g, (4), art.16(1) ale Actului constitutiv al S.C.

COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.
- avizul favorabil al Comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură,

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

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

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se mandatează reprezentantul în Adunarea Generală a Acţionarilor a
operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.- d-l KOVACS ŞTEFAN, consilier local
în cadrul Consiliului Local al oraşului Nădlac, cetăţean român, născut la data de 03.02.1968
în localitatea Nădlac, domiciliat în oraşul Nădlac, str. Dr. M. Luther, nr.120, posesor al C.I.
seria  AR, nr.417285, eliberat de Poli 9, să voteze
bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 ru anul 2014 ale
Companiei.

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

- S.C. Compania de Apă  Arad S.A.
- compartimentul administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- Instituţia Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ– Compartiment Juridic și Controlul Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
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HOTĂRÂREA nr.13
Din 27.01.2015

privind luarea măsurilor de înlăturare a neregulilor în activitatea finanaciar- contabilă
și/sau fiscală a S.C. APOTERM Nadlac S.A. dispuse prin Decizia nr. 58 din 09.01.2015

emisă de directorul adjunct al Camerei de Conturi Arad

Consiliul Local al Oraşului  Nădlac, întrunit în ședin
27.01.2015,

Având în vedere :
- Expunerea de motive a primarului orașului Nădlac nr.744/2015
- Adresa Camerei de Conturi Arad nr.79/15.01.2015, înregistrată la primăria

orașului Nădlac sub nr.712/20.01.2015
- Decizia nr.58/09.01.2015 emisă de către directorul adjunct al Camerei de

Conturi Arad
- Legea nr.82/1991 a contabilită - republicată
- Hotărârea nr.155/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea

valorificarea actelor rezultate din aceste activită - pct.183
- Prevederile art. 36 (2), lit.”d” şi (6), lit. „a”, pct.14 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,

În temeiul art. 45(3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se stabilește termenul de 12.03.2015 pentru ducerea la îndeplinire de
către S.C. APOTERM NĂDLAC S.A. a măsurilor dispuse prin Decizia nr.58 din data de
09.01.2015 emisă de către directorul adjunct al Camerei de Conturi a jude Arad,
respectiv înlăturarea neregulilor în activitatea financiar- contabilă și/sau fiscală
conform prevederilor art.43, lit.c din Legea nr.94/1992, republicată, astfel:

a) Conducerea entită
clarificarea situa ”Cheltuieli efectuate în avans” și
1068 ”Alte rezerve”, astfel încât contabilitatea entită
reală a informa
alte informa
potrivit prevederilor Legii contabilită
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b) Se vor dispune măsuri de către conducerea entită
S.A. privind organizarea
patrimoniului potrivit prevederilor Normelor metodologice aprobate prin OMFP
nr.2861/2009, stabilindu-se proceduri scrise de efectuare a acestei opera
care vor fi transmise comisiilor de inventariere

c) Conducătorul entită
elaborare și supunere spre aprobare a programului anual de achizi
astfel ca fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli să se efectueze în
func esită
achizi
nr.925/2006

d) Conducerea entită
organizării controlului financiar preventiv propriu, potrivit prevederilor OG
nr.119/1999 și Normelor Metodologice aprobate prin OMFP nr.923/2014, cu
respectarea principiului separării atribu

e) Conducătorul entită
organizării și exercitării controlului intern/managerial în conformitate cu OG
nr.119/1999, republicată și ale Normelor Metodologice aprobate prin OMFP
nr.946/2005, republicat

f) Conducerea entită
auditării situa or depunerii acestora la organele
teritoriale ale MFP, potrivit prevederilor OUG nr.109/2011, OMFP nr.3055/2009,
Legii nr.31/1990
Art.2. Despre măsurile luate

S.A. va comunica Camerei de Conturi a jude , precum și Consiliului Local
Nădlac, la termenul prevăzut pentru realizarea acestor prin Decizia nr.58 din
09.01.2015 emisă de către directorul adjunct al Camerei de Conturi Arad- respectiv
12.03.2015.

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

- S.C. APOTERM NĂDLAC S.A.
- Camera de Conturi a jude
- Instituţia Prefectului judeţului Arad - Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ - Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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HOTĂRÂREA Nr.14
Din 27.01.2015

privind aprobarea procesului verbal al comisiei de negociere a nivelului chiriilor
pentru localurile şcolare

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţă ordinară din data de
27.01.2015,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a consilierului local d-l Lupşa Eugen nr.866/2015
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr. 686/2015
- Procesul verbal al comisiei de negociere a nivelului chiriilor pentru

localurile şcolare nr. 202 din 09.01.2015
- Contractul de închiriere nr.2241 încheiat la data de 30.12.2013 între

Parohia Ortodoxă din Nădlac şi Liceul Teoretic Jozef Gregor Tajovsky
Nădlac

- Contractul de închiriere  nr.2244 încheiat la data de 30.12.2013 între
Parohia Română Unită cu Roma Greco-Catolică din Nădlac şi Liceul
Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac

- Contractul de închiriere nr.2243 încheiat la data de 30.12.2013 între
Parohia Romano Catolică din Nădlac şi Liceul Teoretic Jozef Gregor
Tajovsky Nădlac

- Contractul de închiriere nr.2242 încheiat la data de 30.12.2013 între
Parohia Evanghelică- Lutherană din Nădlac şi Liceul Teoretic Jozef Gregor
Tajovsky Nădlac

- Prevederile art.36(1), (2), lit.c, (4), lit.a din Legea 215/2001 privind
administraţia publică  locala, republicata, cu modificările şi completările
ulterioare

- Avizul favorabil al Comisiei pentru activităţi economico–financiare,
agricultura, juridica si de disciplina

- Avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,
protectie mediu si turism, administratie publica locala

- 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 procesul verbal al comisiei de negociere a nivelului chiriilor
pentru localurile şcolare înregistrat la primăria oraşului Nădlac sub nr. 202 din
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09.01.2015, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu
următoarele completări:

- Parohia Ortodoxă din Nădlac- chirie lunară în cuantum de 9100 lei, cu
angajamentul să efectueze lucrările de repara
str. Horea și sala de sport de la localul nr.3

- Parohia Română Unită cu Roma Greco-Catolică din Nădlac – chiria lunară
în cuantum de 2351 lei

- Parohia Romano Catolică din Nădlac- chiria lunară în cuantum de 3576 lei
- Parohia Evanghelică- Lutherană din Nădlac- chiria lunară în cuantum de

17500 lei cu angajamentul să efectueze lucrările de realizare a
branșamentului de curent trifazic la localul liceului

- contractele de închiriere pentru localurile şcolare urmând a se semna
funcţie de cele mai sus stabilite.

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

- Liceul Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac
- Institutia Prefectului Judetului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE ȘEDIN
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS


	hot.4 aprobare ordine de zi.pdf
	anexa la hot.4 ordine de zi.pdf
	hot.5 aprobare proces verbal 09.01.pdf
	anexa la hot.5....proces verbal 09.01.2015.pdf
	hot.6 retragere teren kis.pdf
	anexa la hot.6...act ad kis.pdf
	hot.7 aprobare parcelare.pdf
	hot.8 aprobare parcelare.pdf
	hot.9 aprobare lista administrator.pdf
	hot.10 reziliere contract selina.pdf
	anexa la hot.10 act aditional reziliere selina.pdf
	hot.11 aprobare Plan actiune 416.pdf
	hot.12 mandatare compania de apa.pdf
	hot.13 dispunere masuri curtea de conturi.pdf
	hot.14 aprobare proces verbal culte.pdf

