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HOTĂRÂREA Nr.80
Din 28.07.2015

privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de
28.07.2015

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.07.2015,
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 28.07.2015, 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
LUPȘA EUGEN 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.80/28.07.2015

ORDINEA DE ZI
A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC DIN DATA DE 28.07.2015

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului
local din data de 28.07.2015.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al nare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 30.06.2015.

3.Proiect de hotărâre privind împuternicirea persoanelor care vor reprezenta
Consiliul local Nădlac în adunările generale, ordinare, extraordinare ale asociaţilor, precum
şi în relaţiile cu terţii, a S.C. Petrom Nădlac S.R.L., precum și acordarea unui mandat
special către reprezentan a generală a asocia
S.C. PETROM NĂDLAC S.R.L.

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

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adi
a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a
Deşeurilor Judeţul Arad.

6.Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafe
eviden

7.Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafe
eviden lac ( Nr. CF vechi 2201 Nădlac ).

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 936 mp,
parcela cu nr. cad.  306325, evidenţiată în CF nr. 306325 Nădlac, teren situat  în oraşul
Nădlac, str. Mihai Viteazu nr. 176, jud. Arad, dlui Ţuţuianu Ioan, domiciliat în oraşul
Nădlac,  str. Mihai Viteazu nr. 176, jud. Arad.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr.
13340/10.11.2008.

10.Diverse.

PREŞEDINTE DE CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
LUPȘA EUGEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS



HOTĂRÂREA Nr.81
Din 28.07.2015

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de
30.06.2015

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
28.07.2015,

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 ordinare a Consiliului local Nădlac din data
de 30.06.2015, 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
LUPȘA EUGEN 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.81 din 28.07.2015
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

PROCESUL VERBAL
al şedinţei ordinare din data de 30.06.2015 a Consiliului local Nădlac

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 30.06.2015 a fost
convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.322/23.06.2015, prin convocator
şi înmânarea invitaţiilor.

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

La ședință mai participă:
- din partea primăriei orașului Nădlac: Vasile Ciceac- primar, Alexandru Gros- secretar,

Gondec Pavel- șef serviciu buget, Ilieș Ioana Dorina și Aldea Ioan- inspector
compartiment administrarea patrimoniului local, d-l Negruț Dema Ovidiu- arhitect-șef,
Iamrișka Ioan Cristian- referent birou administrativ-secretariat, Ianecsko Alina-
consilier juridic

- din partea cetățenilor- Mărginean Ioan
Se constată legalitatea constituirii ședinței, deoarece este prezentă majoritatea

consilierilor aflați în funcție, fiind îndeplinit cvorumul necesar întrunirii.
Preşedintele de şedinţă, d-l Lupșa Eugen, 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 30.06.2015.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a

Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 09.06.2015.
3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al

Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2015.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan, evidențiat în CF

nr.306346 Nădlac, parcela cu nr. cad.306346, situat în Nădlac, str. V. Goldiș, nr.36, jud.
Arad, d-nei Lucea Mariana și d-lui Lucea Sabin Nicolae Dimitrie.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 730 mp,
parcela cu nr. cad.302138, evidențiată în CF nr.302138 Nădlac, teren situat în orașul Nădlac,
str. V. Lucaciu, nr.124, Jud. Arad, d-nei Palyov Maria și d-lui Palyov Martin, domiciliați în
orașul Nădlac, str. Ludovit Boor, nr.28, jud. Arad.

6.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local care vor
face parte din Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii,
proprietatea privată a statului.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în evidențele de cadastru și carte
funciară a dreptului de proprietate asupra imobilului cu nr. cadastral nou alocat 307078.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate privind inițierea
procedurii de concesionare prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului public al
orașului Nădlac.

9.Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței parcelei nr. top. 13691/49,
evidențiată în CF nr.306449 Nădlac ( Nr. CF vechi 2201 Nădlac ).
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10.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan, evidențiat în CF
nr.306345 Nădlac, parcela cu nr. cad.306345, situat în Nădlac, str. 1 Decembrie, nr.2, jud.
Arad, d-nei Lucian Ana și d-nei Babinszki Corina.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu
din imobilul situat în oraşul Nădlac, str. G. Coşbuc, nr. 62, județul Arad.

12.Proiect de hotărâre privind  aprobarea comasării loturilor imobilelor situate în
oraşul Nădlac, parcelele evidențiate în CF nr.303540 Nădlac și CF nr.306223 Nădlac.

13.Diverse.
D-l primar propune:

- introducerea unui nou punct- Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr.2 la
Statut, precum și a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de
Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad
- retragerea pct.9, deoarece nu s-a primit planul parcelar corect

Deoarece nu sunt alte completări sau 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 30.06.2015”, care este aprobat cu 10 voturi
DA, 1 abținere Kovacs Ștefan, 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
extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 09.06.2015.

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 09.06.2015”, acesta fiind aprobat cu 10 voturi DA, 1 abținere Kovacs Ștefan, votul
necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi (6
voturi ).

Se trece la pct.3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 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 10 voturi DA, 1
abținere Kovacs Ștefan, votul necesar pentru aprobare fiind votul majorității consilierilor în
funcție ( 8 voturi ).

Se trece la pct.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan,
evidențiat în CF nr.306346 Nădlac, parcela cu nr. cad.306346, situat în Nădlac, str. V. Goldiș,
nr.36, jud. Arad, d-nei Lucea Mariana și d-lui Lucea Sabin Nicolae Dimitrie.

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 11 voturi DA,
votul necesar pentru aprobare fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10
voturi ).

Se trece la pct.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață
de 730 mp, parcela cu nr. cad.302138, evidențiată în CF nr.302138 Nădlac, teren situat în
orașul Nădlac, str. V. Lucaciu, nr.124, Jud. Arad, d-nei Palyov Maria și d-lui Palyov Martin,
domiciliați în orașul Nădlac, str. Ludovit Boor, nr.28, jud. Arad.

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 11 voturi DA,
votul necesar pentru aprobare fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție  ( 10
voturi ).

Se trece la pct.6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului
local care vor face parte din Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări
servicii, proprietatea privată a statului.
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Președintele de ședință solicită consilierilor să facă propuneri pentru desemnarea
reprezentanților în cadrul comisiei.

D-l Harazin Andrei propune pe d-l Somrak Dusan și Balint Ioan Iaroslav- ca și membri
titulari.

D-l Paliș Gligor propune pe d-l Lupșa Eugen ca și membru titular.
D-l Balint Ioan Iaroslav propune ca și membru supleant pe d-l Bodnărescu Vasile

Constantin.
Se supune la vot fiecare propunere în parte:

- membru titular- Somrak Dusan- 10 voturi DA, 1 abținere Somrak Dusan
- membru titular- Balint Ioan Iaroslav- 10 voturi DA, 1 abținere Balint Ioan Iaroslav
- membru titular- Lupșa Eugen- 10 voturi DA, 1 abținere Lupșa Eugen
- membru supleant- Bodnărescu Vasile Constantin- 10 voturi DA, 1 abținere Bodnărescu

Vasile Constantin
Nefiind alte discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat

aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, cu propunerile nominale mai sus
aprobate, acesta fiind aprobat cu 11 voturi DA, 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 aprobarea înscrierii în evidențele de
cadastru și carte funciară a dreptului de proprietate asupra imobilului cu nr. cadastral nou
alocat 307078.

Nefiind discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 11 voturi DA, 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 studiului de oportunitate
privind inițierea procedurii de concesionare prin licitație publică a unui teren aparținând
domeniului public al 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 11 voturi DA, 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 terenului intravilan,
evidențiat în CF nr.306345 Nădlac, parcela cu nr. cad.306345, situat în Nădlac, str. 1
Decembrie, nr.2, jud. Arad, d-nei Lucian Ana și d-nei Babinszki Corina.

Nefiind discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 11 voturi DA, 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 închirierii prin licitaţie
publică a unui spaţiu din imobilul situat în oraşul Nădlac, str. G. Coşbuc, nr. 62, județul 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 11 voturi DA, votul
necesar pentru aprobare fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție  ( 10
voturi ).

Se trece la pct.11. Proiect de hotărâre privind  aprobarea comasării loturilor
imobilelor situate în oraşul Nădlac, parcelele evidențiate în CF nr.303540 Nădlac și CF
nr.306223 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 11 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 actului adițional nr.2 la
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Statut, precum și a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de
Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad.

D-l Bodnărescu Vasile susține că se plătește cotizație către această asociație de câțiva
ani, nu există beneficii de pe urma proiectului, reprezentantul consiliului trebuie să cunoască
ce se întâmplă în cadrul asociației, pentru colectarea deșeurilor trebuia să existe un
operator, dacă nu se mai continuă proiectul, mai bine ne retragem decât să achităm în
fiecare an cotizație și să nu beneficiem de nimic.

D-l Porubski Ioan este de părere că ar trebui chemat un reprezentant al asociației
care să prezinte situația.

D-l primar, în calitate de reprezentant în cadrul acestei asociații, susține că la
următoarea ședință Aga pot să vină  să participle și câțiva consilieri și să pună întrebări,
proiectul continuă, nu este abandonat, una dintre probleme este nefuncționalitatea
consiliului local de la Târnova, probabil că această localitate în final va fi scoasă din cadrul
proiectului, orașul Nădlac a beneficiat până în prezent de cele două tipuri de pubele care au
fost repartizate la un procent de aproximativ 90 % dintre locuitori, există un număr de 16
platforme pentru containere mari, s-a procedat la închiderea gropii de deșeuri care ne-ar fi
costat aproximativ 10 miliarde lei vechi, închidere care a devenit obligatorie conform
Directivei UE, aceasta trebuind închisă din anul 2009, sigur ce nu s-a realizat este delegarea
serviciului de salubrizare către un operator regional.

D-l Lupșa Eugen este de părere că un reprezentant al acestei asociații trebuie invitat
la ședința viitoare a consiliului pentru a prezenta situația la nivelul asociației.

D-l Kovacs Ștefan precizează că groapa de deșeuri nu este îngrădită, există anumite
deficiențe, poate să intre oricine și la orice oră, chiar zilele trecute în zonă s-a produs
incendiu, există și o baltă de pescuit la care se pescuiește, sigur acei pești nu sunt deloc
comestibili, acea groapă fiind toxică.

D-l primar susține că responsabilitatea în ce privește această situație cade în sarcina
consiliului județean Arad, care este factor decizional, acesta trebuind să ia măsuri de pază și
îngrădire.

D-l Balint Ioan Iaroslav susține că pază la acest obiectiv nu mai există de aproximativ
o lună și jumătate.

Nefiind alte discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat
aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 9 voturi DA, 2
abținere- Porubski Ioan, Balint Ioan Iaroslav, nefiind întrunită majoritatea necesară adoptării
proiectului de hotărâre, votul necesar pentru aprobare fiind votul a 2/3 din numărul
consilierilor aflați în funcție  ( 10 voturi ).

Se trece la pct.13. Diverse.
D-l Porubski Ioan susține că la ședința anterioară d-na Faur Maria a solicitat prezența

reprezentanților S.C. G&E INVEST 2003 S.R.L., societatea care prestează servicii de
salubritate la nivelul orașului, întrunire la care nu s-a prezentat nimeni.

D-l Aldea Ioan susține că s-a făcut adresă, prin care s-a solicitat o întrevedere la nivel
de primărie, la care urmau să participle și consilierii, fiind înstabilită în aceeași zi în care a
avut loc și întrevederea cu Poliția județului Arad referitor la efectuarea schimbului de
immobile, la ședință din partea societății nevenind nici un reprezentant.

D-l Lupșa Eugen susține că în situația în care nu se va proceda la organizarea unei
întrevederi până la finele lunii iulie, societatea să nu mai vină cu nici un fel de pretenții la
finele anului de majorare de preț.

D-l Porubski Ioan este de părere că nu este normal să fie stabilit că societatea preia
doar câte un tomberon de la fiecare gospodărie, locuitorii nu pot să țină deșeurile în casă, de
exemplu chiar a avut personal o situație, că a fost nuntă, iar societatea de salubritate nu a
dorit să preia decât un singur tomberon.

D-l primar susține că societatea organizatoare a evenimentului este necesar să aibă
încheiat contract cu operatorul serviciului de salubrizare.
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D-l Porubski Ioan susține că deșeuri se adună și la familia care organizează acel
eveniment acasă, și nu la local, unde este altă situație.

D-l Balint Ioan Iaroslav susține că drumul cracului este plin de deșeuri aruncate de
către locuitori.

D-l Porubski Ioan susține că este stabilit că fiecare persoană achită annual taxa
pentru 1 mcub deșeuri, funcție de numărul persoanelor taxa se plătește până la număr de 4
persoane.

D-l Lupșa Eugen este de părere că sigur se scoate anual o cantitate mai mare de
deșeuri.

D-l Balint Ioan Iaroslav susține că sigur nu se plătește mai mult decât se colectează.
D-l primar susține că locuitorii au primit câte 2 tomberoane, 1 maro, 1 bej, problema

este de timpul de colectare a deșeurilor, locuitorii scot cele două tomberoane pe jumătate, în
loc să scoată doar unu singur plin, se ajunge în situația în care se ajunge cu un transport la
Arad la 8 seara, iar descărcarea se poate face numai a doua zi dimineața, este normal că nu
se dorește să rămână deșeuri la locuitori în curte.

D-l Lupșa Eugen susține că cel mai bine ar fi ca colectarea deșeurilor să fie efectuată
selectiv, dar se pare că acest sistem nu se dorește.

D-l primar susține că există nemulțumire în ce privește acest serviciu, însă nu se ajută
cu nimic, e normal că unde există un număr mai mare de persoane, există și o cantitate mai
mare de deșeuri.

D-l Lupșa Eugen susține că cine produce mai mult sigur ar fi de acord să și plătească,
numai să i se ia toate deșeurile.

D-l Balint Ioan Iaroslav este de părere că nu este normal ca pe peiroada verii, în
situația în care la locuitori nu li se iau toate deșeurile, să le ardă în grădină.

D-l primar precizează că Serviciul de salubrizare presupune doar colectarea de deșeuri
menajere, nu și iarba cosită, în anul 2004 când s-a început acest sistem, locuitorii au fost
foarte nemulțumiți, susținând că nu produc nici un fel de deșeuri.

D-l Balint Ioan Iaroslav este de părere că nu se produce cantitatea de deșeuri care se
plătește.

D-l primar susține că se fac discuții pe marginea deșeurilor, când există alte probleme
mult mai serioase, mai există societăți comerciale care sunt situate în zona centrală care nu
au încheiat contract de prestări servicii pentru Serviciul de salubrizare, normal nici nu ar
putea funcționa.

D-l viceprimar susține că se va trimite adresă către toate societățile comerciale care-și
desfășoară activitatea în zona centrală, în sensul să facă dovada existenței contractului de
salubrizare, precum și depunerea copiei de pe ultima factură de plată a serviciului.

D-l primar este de părere că s-ar impune sesizarea Gărzii de Mediu.
D-l Paliș Gligor susține că este necesar să fie luate măsuri împotriva societăților

comerciale care nu îndeplinesc condițiile de funcționare.
D-na Mazuch Marinela este de părere că se impune să se recunoască faptul că există

probleme în ce privește serviciul de salubrizare, trebuie căutate soluții, sigur fiecare parte
are dreptatea ei, există o necolerare dintre taxa care se plătește și serviciul prestat, este
necesar să se rezolve această problemă, să fie convocată societatea și să se ia măsuri, dacă
se constată că se produce o cantitate mai mare de deșeuri, decât se produce o cantitate mai
mare de deșeuri decât se plătește, trebuie majorat tariful.

D-l Lupșa Eugen este de părere că este necesar să fie convocată o ședință de lucru
până cel târziu în data de 31 iulie.

D-l Aldea Ioan precizează că de exemplu în orașul Pecica, taxa se achită funcție de
numărul de persoane aflate în gospodărie, tacă sunt 7, 7 achită, la noi se plătește doar până
la un număr de 4 persoane, există și situații când la același număr de casă există chiar 2 sau
mai multe gospodării, ceea ce reprezintă situații speciale.
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D-l primar este de părere că repartizarea celor 2 tomberoane la gospodării a fost o
greșeală, deoarece locuitorii nu umple cum trebuie cele 2 tomberoane, când ar avea
posibilitatea să scoată doar unul singur plin.

D-na Mazuch Marinela este de părere că operatorul trebuia să asigure tomberoanele,
în acest fel s-a ajutat de fapt operatorul serviciului de salubritate.

D-l Lupșa Eugen susține că înainte chiar unii cetățeni și-au cumpărat tomberoanele pe
banii lor.

D-l secretar face precizarea referitor la proiectul de hotărâre privind închirierea prin
licitație publică a unei încăperi din spațiul situat în orașul Nădlac, str. George Coșbuc, nr.62,
există depuse 2 cereri ale medicilor încă de anul trecut referitor la înființarea centrului de
permanență, compartimentul administrarea patrimoniului local să ia măsuri pentru
soluționarea cererilor.

D-l primar solicită un aviz de principiu cu privire la alocarea unei sume de 60.000 lei
pentru organizarea Zilelor orașului, eveniment care este organizat în fiecare an, în acest an
pentru defășurarea evenimentului nu s-a repartizat nici un leu, este necesar să fie făcută și
rectificare de buget în acest sens, deoarece evenimentul este necesar să fie organizat de
pea cum, fiind necesar să se cunoască sumele pe care se poate baza, suma alocată în anul
2014 a fost aceeași.

D-l Lupșa Eugen susține că la ședința comisiilor de specialitate s-a discutat de
problema bugetului pentru acest an care este insuficient, până cel târziu în data de 15 iulie
să fie organizată o ședință de consiliu la care să fie pregătit spre dezbatere execuția
bugetului până la data de 30 iunie inclusiv, propunerea de rectificare de buget, precum și
analizarea dacă există sau nu posibilitatea organizării în acest an a Zilelor orașului.

D-na Hălmăjan Maria este de părere că dacă s-a produs această situație că nu avem
posibilitatea financiară de a susține nici buna funcționare a unor servicii, nu ne apucăm
acum să organizăm Zilele orașului.

D-l primar este de părere că acest eveniment ar trebui organizat ca în fiecare an,
locuitorii așteaptă, este o situație mai specială, guvernul nu ne-a mai alocat în acest an
cotele defalcate, este o situație similară cu cea din anul 2007, când s-au desființat
magazinele de tip duty free când bugetul orașului a fost văduvit de o sumă consistentă de
bani, Zilele orașului se serbează de toate localitățile din țară, este ca și un eveniment pentru
care faci economii pe parcursul anului ca să îl poți organiza.

D-l Lupșa Eugen este de părere că o ședință se poate organiza și săptămâna viitoare,
dată la care se poate analiza și rectificarea de buget.

D-l Paliș Gligor susține că lucrările efectuate referitor la canalizarea orașului se
efectuează defectuos, de exemplu pe str. M. Viteazu la o casă s-a procedat la găurire sub
drum, de ce nu se procedează și în alte situații în mod similar, dar se taie pur și simplu
șoseaua, de ce nu se face găurirea sub drum, fiind nemulțumit de lucrările societății care
lucrează la lucrările de canalizare a orașului.

Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, nefiind alte
discuții, d-l Lupșa Eugen, preşedinte de şedinţă declară închise lucrările şedinţei ordinare a
Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 30.06.2015.

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

Președinte de ședință Secretar
Lupșa Eugen Alexandru Gros
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HOTĂRÂREA Nr. 82
din 28.07.2015

privind împuternicirea persoanelor care vor reprezenta Consiliul local
Nădlac în adunările generale, ordinare, extraordinare ale asociaţilor,
precum şi în relaţiile cu terţii, a S.C. Petrom Nădlac S.R.L., precum şi

acordarea unui mandat special către reprezentanţii Consiliului Local Nădlac
în Adunarea generală a asociaţilor S.C. Petrom Nădlac S.R.L.

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
28.07.2015,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.9678/22.07.2015
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr.9041/09.07.2015
- adresa nr.047/03.07.2015 a S.C. Petrom Nădlac S.R.L., înregistrată la

primăria oraşului Nădlac sub nr.8903/06.07.2015
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr. 176/18.12.2012 privind

împuternicirea persoanelor care vor reprezenta Consiliul Local în
adunările generale, ordinare, extraordinare ale asociaţilor, precum şi în
relaţiile cu terţii, a S.C. Petrom Nădlac S.R.L., precum şi acordarea unui
mandat special către reprezentanţii Consiliului Local Nădlac în Adunarea
general a asociaţilor S.C. Petrom Nădlac S.R.L.

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr. 28/24.02.2009 privind aprobarea
contractului-cadru pentru reprezentanţii Consiliului Local mandataţi să
reprezinte interesele capitalului oraşului Nădlac

- prevederile art. 36(2), lit. a, (3), lit. c 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 nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se împuternicesc:

1.SOMRAK DUSAN- viceprimar/consilier local
2.LUPȘA EUGEN- consilier local
3.BODNĂRESCU VASILE CONSTANTIN- consilier local
4.PALADIE RĂZVAN FLORIN- consilier local

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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pentru a reprezenta interesele Consiliului Local Nădlac în adunările generale, ordinare,
extraordinare ale asociaţilor, precum şi în relaţiile cu terţii, a S.C. Petrom Nădlac S.R.L.

Art.2. Persoanele împuternicite conform prevederilor art. 1 vor putea exercita
mandatul şi distinct, independent câte unul.

Art.3. Prezenta hotărâre abrogă prevederile Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.
176/18.12.2012 privind împuternicirea persoanelor care vor reprezenta Consiliul Local în
adunările generale, ordinare, extraordinare ale asociaţilor, precum şi în relaţiile cu terţii,
a S.C. Petrom Nădlac S.R.L., precum şi acordarea unui mandat special către
reprezentanţii Consiliului Local Nădlac în Adunarea generală a asociaţilor S.C. Petrom
Nădlac S.R.L.

Art.4. Persoanele desemnate să reprezinte Consiliul Local al oraşului Nădlac în
Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Petrom Nădlac S.R.L. conform art. 1 îşi vor
exercita atribuţiile în baza contractului de reprezentare aprobat prin Hotărârea Consiliului
Local Nădlac nr. 28/24.02.2009. Refuzul nejustificat de semnare a contractului de
reprezentare în termen de 10 zile de la data comunicării prezentei hotărâri duce la
revocarea de drept a mandatului atribuit prin Hotărârea Consiliului Local.

Art.5. Se acordă mandat special reprezentanţilor Consiliului Local Nădlac în
Adunarea generală a asociaţilor S.C. Petrom Nădlac S.R.L., în vederea hotărârii privind
descărcarea de gestiune pentru activitatea anului financiar 2014 pe Administratorii
Societăţii, respectiv, pentru a nu dizolva S.C. Petrom Nădlac S.R.L.

Art.6. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul oraşului Nădlac,
prin compartimentul administrarea patrimoniului local şi se comunică către :

- S.C. „Petrom Nădlac” S.R.L.
- reprezentanţilor desemnaţi conform art. 1
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ, Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE EGALITATE
LUPȘA EUGEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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HOTĂRÂREA nr.83
din 28.07.2015

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

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.07.2015,
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului orașului Nădlac nr.8929/07.07.2015
- Raportul de analiză a activităţii de prevenire împotriva incendiilor și a neregulilor la normele de
apărare împotriva incendiilor constatate la controalele desfășurate de serviciul voluntar în
semestrul I 2015 în sectorul de competen
- raportul de evaluare a capacită ac pe
semestrul I al anului 2015, nr.8770/02.07.2015
- prevederile art.13, lit.i), art.14, art.15 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.18 din Regulament de planificare, organizare, desfăşurare a activităţii de
prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de servicii voluntare aprobat prin Ordinul 160/2007;
- prevederile art. 36 alin. 2 lit.d) şi  alin. 6 pct.8 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 aprobă măsurile pentru remedierea deficienţelor la normele de apărare împotriva
incendiilor constatate la nivelul unităţii administrativ teritoriale Nădlac, prevăzute în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac și se
comunică către:
- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „V.Goldiş” al Judeţului Arad;
- Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Nădlac;
- Compartimentului achizi ;
- Compartimentului resurse umane;
- Clubului Sportiv Victoria Nădlac
- Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac
- Instituţia Prefectului Judeţului Arad, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ-

Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contenios

PREŞEDINTE DE
LUPȘA EUGEN 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
JUDEŢUL ARAD

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC
315500 – oraş Nădlac, str.1 Decembrie nr.24, tel 0257/474345, fax 0257/473300

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

Anexa la HCL nr.83 din 28.07.2015

Măsuri pentru remedierea deficienţelor la normele de apărare împotriva incendiilor constatate la nivelul oraşului Nădlac

Nr.
Crt. Deficienţe/Nereguli/Activităţi

Măsuri pentru îndepărtarea deficienţelor la
normele de apărare împotriva incendiilor

Termen de
realizare

Răspunde

1 Normativul P118/1999.- desfiinţarea
golul ce este construit între spaţiul
centralei termice şi magazia la Sala de
sport.

Desfiinţarea golul ce este construit între spaţiul
centralei termice şi magazia la Sala de sport cu
respectarea prevederilor Normativului P118/1999.

30.10.2015 - responsabil cu
administrarea patrimoniului
local
- Preşedintele Clubului
Victoria Nădlac

2 OMAI nr.163/2007 art.32 – nu s-a
realizat actualizarea Planului de
intervenţie pentru stingerea incendiilor
la Grădiniţa din str. Ivan Bujna nr.3-5.

Actualizarea Planului de intervenţie pentru
stingerea incendiilor la Grădiniţa PN2 din str. Ivan
Bujna nr.3-5. cu respectarea prevederilor OMAI
nr.163/2007 art.32.

30.09.2015 -Director prof. Huszarik
Pavel

3 OMAI/2007 art.134, mijloacele
tehnice de apărare împotriva
incendiilor ( stingătoare) nu sunt
marcate cu indicatoare.

Marcarea mijloacele tehnice de apărare împotriva
incendiilor nu sunt marcate cu indicatoare potrivit
OMAI/2007 art.134.

31.10.2015 -Roszkoş Ioan

4 - OMAI 163/2007 art. 83(1), perioada
de valabilitate a măsurătorilor a
elementului de separare paratrăsnet la
sala de sport şi la obiectivul Primăria
Nădlac au expirat la data de
20.05.2015 (potrivit Buletinului de
măsurători).

Alocarea fondurilor pentru achiziţionării
serviciilor de măsurare a elementelor de separare
paratrăsnet la sala de sport şi Primăria Nădlac cu
respectarea prevederilor OMAI 163/2007 art.
83(1) şi art.19(l) din Legea nr.307/2006.

31.07.2015 - Primar Vasile Ciceac;
-consiliul local

5 Deficienţe constatate la gospodăriile
populaţiei şi instituţii, menţionate în

1.Verificarea înlăturării deficienţelor constatate în
gospodăriile populaţiei, în instituţiile şi serviciile

Permanent -primar
Vasile Ciceac
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raport subordonare consiliului local.
2. Continuarea controalelor de prevenire la
normele de apărare împotriva incendiilor în
gospodăriile populaţiei.

- şef.serviciu
Roszkoş Ioan

6 Informarea persoanelor fizice şi juridice pentru
cunoaşterea şi respectarea regulilor şi a măsurilor
de apărare împotriva incendiilor la nivelul
localităţii

Permanent -şef serviciu
Roszkoş Ioan

7 OMAI 718/2005 art.12 pct.3-SVSU
Nădlac este un serviciu de categoria a
IV-a iar pentru buna funcţionare a
acestuia este necesară încadrarea cu
personal angajat în condiţiile legii.

Înfiinţarea unui post de conducător autospecială -
personalul angajat,  potrivit OMAI 718/2005
art.12 pct.3., coroborat cu prevederile art.14 i) din
Legea nr.307/2006 şi încadrarea personalului în
posturile vacante din structura SVSU.

30.11.2015 - Consiliul local Nădlac;
-Primar, Vasile Ciceac;
-Compartiment Resurse
Umane;

8 Legea nr.307/2006 art.13 lit.j) şi
OMAI 718/2005 art.16 pct.1 – Nu
există garaj pentru două autospeciale
de stins incendii.

Demararea procedurilor pentru realizarea spaţiilor
pentru gararea a două autospeciale de stins
incendii şi a ambulanţei SMURD în scopul
asigurării capacităţii de intervenţie a serviciului
voluntar la nivelul prevăzut de lege, în prealabil
realizarea unui studiu de fezabilitate în acest sens.

31.12.2015 - Consiliul local Nădlac;
- Primar Vasile Ciceac
-Compartimentul achiziţii
publice;

9 Legea nr.307/2006 art.13 lit.g)-
Asigurarea capacităţii de intervenţie a
serviciului voluntar şi îndeplinirii
atribuţiilor legale.

Alocarea fondurilor şi achiziţionarea produselor:
motoferăstrău, remorcă pentru motopompă,
echipamente pentru protecţia personalului de
intervenţie şi accesoriilor pentru intervenţii.

30.09.2015 -Consiliul local;
-Compartimentul achiziţii

publice.

10 Legea nr.307/2006 art.13 lit.g)-
Asigurarea capacităţii de intervenţie a
serviciului voluntar şi îndeplinirii
atribuţiilor legale.

Alocarea fondurilor pentru punerea în
operativitate a autospeciale de protecţie civilă
Mercedes.

31.07.2015 -Consiliul local;
-Compartiment achiziţii

publice;

PREŞEDINTE DE
LUPȘA EUGEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS



HOTĂRÂREA NR.84
din 28.07.2015

privind aprobarea actului adi Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul

Arad

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.07.2015,
Având în vedere:
- expunerea de motive a  primarului  oraşului Nădlac nr.8472/2015
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei oraşului Nădlac nr.8476/2015
- Adresa nr.760/19.06.2015 emisă de către Asociaţia de Dezvoltare

Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad,
înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.8458/25.06.2015

- Art.2 din Dispozi președintelui Consiliului Jude
nr.239/12.05.2015 privind modificarea Statutului Asocia
cuprinsul acestuia a unor clauze referitoare la răspunderea fiecărui membru
asociat care nu se conformează obliga ei de plată a coti

- Hotărârea nr. 44/12.06.2015 aprobată în
Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul
Arad

- Prevederile H.G. nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv cadru și a
statutului cadru ale asocia ilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de
activitate serviciile de 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

- 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:

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



Art.1 Se aprobă Actul Adi ional nr.2 la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, conform
Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă Statutul 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  împuternicește cu mandat special dl primar VASILE CICEAC,
reprezentant al orașului Nădlac/Consiliului Local 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 actul adi
Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad.

Art.4 În situa iului Local Nădlac, desemnat la
art.3, se află în imposibilitatea exercitării mandatului încrediin
Consiliului Local Nădlac, vor fi reprezentate de către dl KOVACS ȘTEFAN ANDREI,
cetăţean român, născut la data de 03.02.1968 în localitatea Nădlac, judeţul Arad,
domiciliat în orașul Nădlac, str. Dr. M. Luther, nr.120, posesor al CI seria AR,
nr.417285, eliberată de Poli , având
func al în cadrul Consiliului Local al orașului Nădlac.

Art.5 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 Statutului modificat al Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul
Arad la institu

Art.6 În situa 5, nu  poate să
îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea Statutului modificat
al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a
Deşeurilor Judeţul Arad la institu
mandata o altă persoană în acest scop.

Art.7 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului
Nădlac și se comunică către:
- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a

Deşeurilor Judeţul Arad
- Institu - judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE
LEGALITATE

LUPȘA EUGEN SECRETAR
ALEXANDRU GROS





































































































HOTĂRÂREA Nr.85
Din 28.07.2015

privind rectificarea suprafe
Nădlac ( Nr. CF vechi 2201 Nădlac )

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.07.2015,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.8979/08.07.2015
- referatul arhitectului-șef din cadrul primăriei nr.9013/09.07.2015
- prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului icările

și completările ulterioare
- 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.303039 Nădlac ( Nr. CF vechi 2201 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(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă rectificarea suprafe nr. top.13691/55, eviden
nr.303039 Nădlac ( Nr. CF vechi 2201 Nădlac ), din 792 mp- cât figurează în acte, în 773
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
LUPȘA EUGEN 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





HOTĂRÂREA Nr.86
Din 28.07.2015

privind rectificarea suprafe
Nădlac ( Nr. CF vechi 2201 Nădlac )

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.06.2015,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.8274/2015
- referatul arhitectului-șef din cadrul primăriei nr.8449/2015
- 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 PFA La

Topo-Cad
- extras CF nr.306449 Nădlac ( Nr. CF vechi 2201 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(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă rectificarea suprafe nr. top.13691/49, eviden
nr.306449 Nădlac ( Nr. CF vechi 2201 Nădlac ), din 936 mp- cât figurează în acte, în 1030
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 GALITATE
LUPȘA EUGEN 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.87
Din 28.07.2015

privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 936 mp, parcela cu
nr. cad.  306325, evidenţiată în CF nr. 306325 Nădlac, teren situat  în
oraşul Nădlac, str. Mihai Viteazu nr. 176, jud. Arad, dlui Ţuţuianu Ioan,

domiciliat în oraşul Nădlac,  str. Mihai Viteazu nr. 176, jud. Arad

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
28.07.2015,

Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.9676/22.07.2015
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr.9609/22.07.2015
- cererea dlui Ţuţuianu Ioan, înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub

nr. 9540/21.07.2015
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.67/03.05.2007 privind aprobarea

preţului şi a regulamentului de vânzare a terenurilor din intravilanul
localităţii Nădlac, aferente construcţiilor proprietatea privată a
persoanelor fizice titulare a dreptului de preempţiune, conform legii

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

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

- Extrasul CF nr.306325 Nădlac
- planul de amplasament şi delimitare a imobilului
- certificatul fiscal eliberat de către compartimentul impozite şi taxe nr.

9546/21.07.2015, din care rezultă achitarea impozitelor şi taxelor
locale

- Sentinţa civilă nr.6447/26.11.2013 pronunţată de către Tribunalul Arad,
Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal, Dosar nr.5244/108/2013,
devenită definitivă şi irevocabilă prin Decizia Civilă nr.5235/05.06.2014
pronunţată de către Curtea de Apel Timişoara, Secţia Contencios
Administrativ şi Fiscal, Dosar nr. 5244/108/2013

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

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

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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În temeiul art. 45 (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă vânzarea terenului intravilan în suprafaţă 936 mp, parcela cu nr.
cad. 306325, evidenţiată în CF nr. 306325 Nădlac, teren situat în oraşul Nădlac, str.
Mihai Viteazu nr. 176,  judeţul Arad, dlui Ţuţuianu Ioan, legitimat cu C.I. seria AR nr.
461749, eliberată de SPCLEP Nădlac la data de 10.03.2010, CNP 1660228046640,
domiciliat în oraşul Nădlac, str. Mihai Viteazu nr. 176, jud. Arad.

Art.2. Preţul de vânzare a terenului menţionat la art. 1 este de 1 leu/mp, conform
prevederilor Hotărârea Consiliului Local  nr. 67/03.05.2007.

Art.3. Pentru semnarea contractului de vânzare –cumpărare în forma autentică, se
desemnează :

- CICEAC VASILE – primar
- GROS ALEXANDRU – secretar

care pot exercita acest mandat şi distinct, independent  câte unul.
Art.4. Terenul menţionat în cuprinsul art. 1- parcela cu nr. cad. 306325,

evidenţiată în CF nr. 306325 Nădlac, în suprafaţă de 936 mp, teren situat în oraşul
Nădlac str. Mihai Viteazu nr. 176, jud. Arad, nu a făcut obiectul prevederilor legilor
proprietăţii.

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

 dl Ţuţuianu Ioan, domiciliat în Nădlac, str. M. Viteazu nr. 176, jud. Arad
 Instituţia Prefectului - judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE
LUPȘA EUGEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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HOTĂRÂREA nr.88
din 28.07.2015

privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr. 13340/10.11.2008

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
28.07.2015,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.9847/2015
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr.9816/23.07.2015
- adresa nr.18/23.07.2015  a S.C. Euroshop Line S.R.L., înregistrată la Primăria

Oraşului Nădlac sub nr.9813/23.07.2015
- contractul de închiriere nr.13340/10.11.2008
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.8/08.01.2009 privind acordul Consiliului

Local Nădlac cu privire la cesionarea drepturilor şi obligaţiilor asumate conform
contractului de închiriere nr.13340/10.11.2008 încheiat cu dna Roszkos Sanda
Florica către S.C. Euroshop Line S.R.L.

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.145/29.10.2013 privind aprobarea actului
adiţional nr. 4 la contractul de închiriere nr. 13340/10.11.2008

- prevederile art. 36 alin (2) lit. c  alin. (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 contractului de închiriere nr.13340 din 10.11.2008
încheiat între Oraşul Nădlac, cu sediul în Nădlac str. 1 Decembrie nr. 24, jud. Arad şi S.C.
Euroshop Line S.R.L., cu sediul în oraşul Nădlac, str. Independenţei nr. 72, jud. Arad,
înmatriculată la ORC Arad sub nr. J02/1873/2008, CUI  RO 24641142, reprezentată de
dna Roszkos Sanda Florica, administrator, domiciliată în Nădlac, str. Independenţei, nr.
72, jud. Arad, având ca obiect închirierea terenului aferent construcţiei evidenţiate în CF
nr. 9577 Nădlac, din parcela nr. top. 4055/8/2/2/3, în suprafaţă de 224 mp din total de
498 mp, în condiţiile cap. VII „Încetarea contractului de închiriere” art. 7 lit. e şi ale cap.
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IX „Forţa majoră” din contractul de închiriere nr. 13340/10.11.2008, conform actului
adiţional nr.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de
01.08.2015, cu condiţia achitării obligaţiilor contractuale aferente perioadei de până la
data de 31.07.2015.

Art.2. În vederea semnării actului adiţional nr.5 menţionat în cuprinsul art.1 se
împuternicesc următoarele persoane:

- Vasile Ciceac - primarul oraşului Nădlac
- Alexandru Gros - secretarul oraşului Nădlac

Art.3. Persoanele împuternicite conform art. 2 vor putea exercita mandatul şi
distinct, independent câte unul.

Art.4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul oraşului Nădlac şi
se comunică către:

- S.C. Euroshop Line S.R.L.
- Compartimentul administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ-Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE ITATE
LUPȘA EUGEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS



ROMÂNIA
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
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e-mail : office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

Nr. din __.__.2015 Anexa la H.C.L. nr.88/28.07.2015

ACT ADIŢIONAL nr. 5

LA CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE NR. 13340/10.11.2008

Încheiat între:

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

şi

S.C. EUROSHOP LINE S.R.L., cu sediul în oraşul Nădlac, str. Independenţei, nr. 72,
judeţul Arad, nr. de ordine în Registrul Comerţului J02/1873/2008, Cod Unic de
Înregistrare RO 24641142, reprezentată de dna Roszkos Sanda Florica, în calitate de
chiriaş

În baza prevederilor:

- Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.88/28.07.2015 privind aprobarea rezilierii pe
cale amiabilă a contractului de închiriere nr. 13340/10.11.2008

- Art. 7 lit. e din Cap. VII „Încetarea contractului de închiriere” şi cap. IX „Forţa
majoră” ale contractului de închiriere nr. 13340/10.11.2008

Părţile, de comun acord, convin asupra rezilierii pe cale amiabilă a
contractului de închiriere nr.13340/10.11.2008, prevederile contractului
încetându-şi valabilitatea începând cu data de 01.08.2015, cu condiţia achitării
obligaţiilor contractuale aferente perioadei de până la data de 31.07.2015.

Prezentul act adiţional s-a încheiat astăzi __.__.2015, în 2 (două ) exemplare originale,
câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.

ORAŞ NĂDLAC S.C. EUROSHOP LINE S.R.L.

Primar Administrator

Vasile Ciceac Roszkos Sanda Florica
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