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ROMÂNIA
_____________________________________________________________________

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

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

DISPOZIŢIA  nr.267
Din 19.05.2015

privind convocarea Consiliului local al oraşului Nădlac în şedinţa ordinară din data de
26.05.2015

Primarul oraşului Nădlac,
Având în vedere :
- prevederile art.39, alin.1, 3, 5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile art.63(1), lit.b, art.68(1) din Legea administraţiei publice locale

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N :

Art. unic. Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa ordinară pentru data de
26.05.2015, orele 17,oo, la sediul Primăriei oraşului Nădlac, sala de şedinţe, la care se
propune următorul proiect al ordinei de zi:

Ini
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a

şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 26.05.2015.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al

ui Nădlac din data
de 28.04.2015.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului
intravilan, eviden
302227, situat în orașul Nădlac, str. Lacului, nr.23, jud. Arad, d-
lui Soca Radu și d-nei Soca Codru

4.Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafe
parcela cu nr. top. 13691/53, eviden
( provenită din conversia pe hârtie a CF nr.2201 Nădlac ), în
folosin
personală, d-nei Socală Petronela și d-lui Socală Claudiu-Marius.

5.Proiect de hotărâre privind încheierea şi aprobarea
exerciţiului bugetar pe anul 2014.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea execu
bugetului local aferente trimestrului I al anului 2015.

7.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea
Cap.V din Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.156/22.12.2014.

8.Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri ca
făcând parte din domeniul public al orașului Nădlac, precum și
transmiterea acestora în folosin
COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

9.Supunerea spre dezbatere a adresei S.C. PROSOLTEC
S.R.L. în vederea concesionarii unui teren, conform O.G. 54/2006.

10.Supunerea spre dezbatere a adresei Inspectoratului de
Poli

11.Diverse.

Primar Avizat pentru legalitate
Vasile Ciceac SECRETAR

Alexandru Gros
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- Primar

- Primar

- Primar
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HOTĂRÂREA Nr.56
Din 26.05.2015

privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de
26.05.2015

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.05.2015,
Având în vedere:

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

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

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data
de 26.05.2015, 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.56/26.05.2015

ORDINEA DE ZI

A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC DIN DATA DE 26.05.2015

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului
local din data de 26.05.2015.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al nare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 28.04.2015.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan, eviden
CF nr.302227 Nădlac, parcela cu nr. cad. 302227, situat în orașul Nădlac, str. Lacului,
nr.23, jud. Arad, d-lui Soca Radu și d-nei Soca Codru

4.Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafe
13691/53, eviden
nr.2201 Nădlac ), în folosin
personală, d-nei Socală Petronela și d-lui Socală Claudiu-Marius.

5.Proiect de hotărâre privind încheierea şi aprobarea exerciţiului bugetar pe anul
2014.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea execu
trimestrului I al anului 2015.

7.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Cap.V din Hotărârea
Consiliului Local Nădlac nr.156/22.12.2014.

8.Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri ca făcând parte din domeniul
public al ora
regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

9.Supunerea spre dezbatere a adresei S.C. PROSOLTEC S.R.L. în vederea
concesionarii unui teren, conform O.G. 54/2006.

10.Supunerea spre dezbatere a adresei Inspectoratului de Poli
nr.35662/30.04.2015.

11.Diverse.

PREŞEDINTE DE
LUPȘA EUGEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS



HOTĂRÂREA Nr.57
Din 26.05.2015

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de
28.04.2015

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
26.05.2015,

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 28.04.2015, 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.57 din 26.05.2015
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

PROCESUL VERBAL
al şedinţei ordinare din data de 28.04.2015 a Consiliului local Nădlac

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 28.04.2015 a fost
convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.204/21.04.2015, prin convocator
şi înmânarea invitaţiilor.

La lucrările şedinţei participă următorii consilieri: Harazin Andrei, Lupșa Eugen,
Bodnărescu Vasile Constantin, Kszenics Pavel, Paliș Gligor, Ambrus Lubomir Ivan, Kovacs
Ștefan Andrei, Kiszel Dușan, Halmajan Maria, Faur Maria Carmen, Balint Ioan Iaroslav,
Porubski Ioan Dușan, Șomrak Dușan- viceprimar. La ședință lipsesc consilierii: Mazuch
Marinela Luminița Felicia, 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- inspector compartiment administrarea
patrimoniului local, Șinca Anca Stela- inspector compartiment resurse umane, Roszkoș Ioan-
șef serviciu SVSU Nădlac, Iamrișka Ioan Cristian- referent birou administrativ-secretariat,
Ianecsko Alina- consilier juridic.

D-l secretar constată legalitatea constituirii ședinței, deoarece este prezentă
majoritatea consilierilor aflați în funcție.

D-l secretar solicita sa se faca propuneri pentru alegerea presedintelui de sedinta
pentru o perioada de 3 luni, deoarece d-na Mazuch Marinela este plecată din localitate și nu
se întoarce până la data expirării mandatului.

D-l Somrak Dusan propune pe d-l Lupșa Eugen.
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot alegerea in functia de presedinte de

sedinta a d-lui Lupșa Eugen pentru o perioada de 3 luni, propunere care este aprobata cu 10
voturi DA, 2 abținere- Lupșa Eugen, Faur Maria, votul necesar aprobarii fiind votul majoritatii
consilierilor prezenti ( 7 voturi ).

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 28.04.2015.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 15.04.2015.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului proprietatea Orașului
Nădlac, parcela nr.cad.301943, evidențiată în CF nr.301943 Nădlac, în suprafață de 453 mp.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru remedierea normelor de
apărare împotriva incendiilor constatate la nivelul orașului Nădlac.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei de 411/661 din terenul
intravilan aferent parcelei cu nr. cad.306249, evidențiată în CF nr.306249 Nădlac, situat în
orașul Nădlac, str.1 Decembrie, nr.30, jud. Arad, d-lui Feisthammel Gisbert și d-nei
Feisthammel Renate.

6.Proiect de hotărâre privind alegerea Consiliului de Administrație la Clubul Sportiv
Victoria Nădlac.

7.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții.
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii unui drept de servitute de trecere

asupra parcelei cu nr. top. 2412/1/2- ca fond aservit, evidențiată în CF nr.301020 Nădlac
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( Nr. CF vechi 4797 Nădlac ).
9.Diverse.
D-l primar propunere introducerea înainte de Diverse: Proiect de hotărâre privind

aprobarea dezmembrării terenului proprietatea Orașului Nădlac, parcela nr. cad.306269,
evidenţiată în CF nr. 306269 Nădlac, în suprafaţă de 5492 mp.

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 28.04.2015”, cu propunerea de modificare,
care este aprobat cu 11 voturi DA, 1 abținere- Faur Maria, votul necesar pentru adoptarea
proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 7 voturi ).

Se trece la pct.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței
extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 15.04.2015.

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 15.04.2015”, acesta fiind aprobat cu 11 voturi DA, 1 abținere- Faur Maria, votul
necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 7
voturi ).

Se trece la pct.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului
proprietatea Orașului Nădlac, parcela nr.cad.301943, evidențiată în CF nr.301943 Nădlac, în
suprafață de 453 mp.

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, 1
abținere- Faur Maria, votul necesar pentru aprobare fiind votul majoritatii consilierilor în
funcție ( 8 voturi ).

Se trece la pct.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru remedierea
normelor de apărare împotriva incendiilor constatate la nivelul orașului Nădlac.

D-l Lupșa Eugen susține că au fost constatate deficiențe la nivel de primărie și casa
de cultură, nefiind actualizat planul de intervenții, care este explicația acestui fapt.

D-l Roszkoș Ioan susține că la data efectuării controlului de către inspectorii ISU,
aceștia au constatat faptul că planul de intervenții nu ar fi întocmit conform prevederilor
legale, Planul a fost avizat, însă atunci când inspectorii au venit la fața locului, au susținut că
este necesar să fie refăcută prima paginăa acestuia, deoarece nu corespunde conform
legislației, planul a fost elaborat de către o societate specializată, conținutul corespunde, s-a
luat legătura cu această societate care va reface prima pagină.

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, 1
abținere- Faur Maria, votul necesar pentru aprobare fiind votul majoritatii consilierilor
prezenți ( 7 voturi ).

Se trece la pct.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei de 411/661 din
terenul intravilan aferent parcelei cu nr. cad.306249, evidențiată în CF nr.306249 Nădlac,
situat în orașul Nădlac, str.1 Decembrie, nr.30, jud. Arad, d-lui Feisthammel Gisbert și d-nei
Feisthammel Renate.

D-l Porubski Ioan întreabă de ce s-a acceptat situația de instalare a acelui lanț pe
parcare, se blochează domeniul public, mai ales având în vedere faptul că sediul grădiniței
se află chiar lângă.

D-l primar susține că s-a considerat la fel ca și în alte situații în care locuitorii își
protejează domeniul public din fața casei, cu diverse pietre, care-l îngrijesc, întrețin frumos,
nu fiecare să parcheze pe unde vrea și să distrugă, să nu fie călcată iarba cu mașini,
remorci, acest cetățean nu a solicitat primăriei să-i fie întreținut domeniul public, face
precizarea că domeniul public este protejat prin lanț și în fața bibliotecii orașului.
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D-l Porubski Ioan este de părere că este o diferență între domeniul public situat în
fața locuinței persoanelor fizice și sediul persoanelor juridice.

D-na Hălmăjan Maria este de părere că situația se blochează asupra unui lanț, este
bine dacă locuitorii își întrețin domeniul public, se îngrijesc de acesta, orașul să arate frumos,
de exemplu și vecinii acesteia au avut pietre puse pe domeniul public, pentru protejarea
spațiului verde, este bine să nu se parcheze haotic și să fie protejată iarba.

Nefiind discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 12 voturi DA, 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 alegerea Consiliului de Administrație la
Clubul Sportiv Victoria Nădlac.

D-l Lupșa Eugen susține că cei doi consilieri care fac parte din consiliul de
administrație și-au depus demisia, să revină asupra deciziei și să rămână în acest consiliu de
administrație, deoarece au făcut treabă bună, aducând acesta la realizări semnificative, a
crescut numărul copiilor care desfășoară diverse activități sportive, s-au obținut rezultate la
diferite competiții, această decizie de a pleca s-a luat ca urmare a unor neînțelegeri repetate,
ca urmare a lipsei fondurilor, a nealocării din partea primăriei la timp ma sumelor necesare
participării la competițiile la care au fost înscriși copii, anularea participării costând Clubul,
fiind aplicate amnezi și penalizări, copii fiind afectați și pe parte psihologică, neavând
posibilitatea să participe la diferite competiții din lipsă de fonduri; trebuie să existe sprijin în
acest sens, copii nădlăcanilor merită acest efort.

D-l Paliș Gligor precizează că nu înțelege care este motivul pentru care pe ordinea de
zi a ședinței nu a fost introdus proiectul de hotărâre de aprobare a bugetului Clubului
sportiv, acesta fiind depus la registratura primăriei de mai mult de o lună, bugetul a fost
aprobat pe comisii, sigur mai există datorii, își motivează demisia pe considerentul că nu se
lucrează cum trebuie, la data preluării conducerii clubului, datoriile au fost enorme, între
timp acestea au fost remediate, la data efectuării controlului de către Curtea de conturi nu
au fost constatate nereguli, sumele care au fost încasate necuvenit, au fost date înapoi,
rezultatele la diferite ramuri sportive sunt deosebite, ca de exemplu atletism, judo, fotbal,
volei, nu sunt bani în acest an, este vorba de competiții aferente perioadei 2014-2015, e
vorba de anumite participări la diferite competiții din țară, e vorba și de socializare,
cheltuielile nu sunt așa de mari, la vară se va analiza dacă unele din secții se vor desființa
sau nu, funcție de buget, dar toate sunt cu rezultate.

D-l primar susține că sumele au fost plătite în cursul zilei de astăzi, dacă cererea se
face în cursul lunii, aceasta este achitată după data de 24, conform procedurii.

D-l Paliș Gligor susține că sumele sunt cerute din timp pentru luna viitoare, sunt
situații când nu este necesar să fie achitate anumite taxe, acestea se achită funcție de
calificări.

D-l Somrak Dusan susține că procedura de solicitare a banilor de la primărie este
solicitare lunară, șefii secțiilor se întrunesc în ședință și se stabilește funcție de nevoile
fiecărei secții sportive necesarul pentru luna anterioară, cerere care se depune până în data
de 10 a lunii, care ar fi necesar să fie onorată cel târziu până la finele lunii.

Președintele de ședință solicită pauză pentru consultări. După pauză, susține că
propunerea este ca cei doi consilieri care și-au depus demisia din cadrul consiliului de
administrație al clubului, dacă doresc să revină asupra deciziei să facă parte în continuare
din conducerea acestuia.

D-l Paliș Gligor susține că s-a discutat cu d-l Boliac Sofronie, acesta fiind numit în
calitate de arbitru internațional la judo nu mai are posibilitatea să facă parte din acest
consiliu de admnistrație.

D-l Kovacs Ștefan propune în locul d-lui Boliac Sofronie pe d-l Lupșa Eugen- consilier
local.
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Nefiind alte discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat
aviz favorabil, președintele de ședință supune la vot:
- numirea d-lui Somrak Dusan- 11 voturi DA, 1 abținere- Somrak Dusan
- numirea d-lui Paliș Gligor- 11 voturi DA, 1 abținere- Paliș Gligor
- numirea d-lui Lupșa Eugen- 11 voturi DA, 1 abținere- Lupșa Eugen
- proiectul de hotărâre este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 12 voturi DA, votul necesar
pentru aprobare fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție  ( 8 voturi ).

Se trece la pct.7. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului
de funcții.

D-l Lupșa Eugen întreabă dacă există fonduri suficiente pentru salarizarea celor 3
funcții contractuale care se înființează în cadrul compartimentului administrarea
patrimoniului local.

D-na Șinca Anca susține că pentru salarizarea celor 3 posturi este necesară suma de
21.000 lei cu tot cu contribuțiile angajatorului.

D-l Lupșa Eugen precizează că suma propusă în acest an pentru spații verzi este de
35.000 lei.

D-l secretar susține că anexa cu privire la numărul de salariați și fondul de salarii va ri
reglementată la ședința viitoare, perioada încheierii contractului fiind funcție de lucrările care
vor exista.

D-l Ambrus Lubomir întreabă de ce nu s-a procedat în acest fel până acum referitor la
întreținerea spațiilor verzi.

D-l primar susține că nu s-a putut, decât după ce s-a procedat la deblocarea ocupării
posturilor în anul 2014.

Nefiind alte discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat
aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 12 voturi DA,
votul necesar pentru aprobare fiind votul majoritatii consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ).

Se trece la pct.8. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii unui drept de
servitute de trecere asupra parcelei cu nr. top. 2412/1/2- ca fond aservit, evidențiată în CF
nr.301020 Nădlac ( Nr. CF vechi 4797 Nădlac ).

D-l Lupșa Eugen întreabă dacă această servitute presupune desființarea servituții
notate în favoarea societății Dolce Foto Produzione S.R.L..

D-l secretar precizează că servitute de trecere va fi instituită în favoarea ambelor
parcele.

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, 1
abținere- Porubski Ioan, 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 dezmembrării terenului
proprietatea Orașului Nădlac, parcela nr. cad.306269, evidenţiată în CF nr. 306269 Nădlac, în
suprafaţă de 5492 mp.

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

Se trece la pct.10. Diverse.
D-l Balint Ioan susține că nu este normal ca unii locuitori să-și mărească garajul spre

exterior pe domeniul public numai pentru faptul că nu încape mașina în garaj.
D-na Faur Maria susține că este vorba despre o situație de compromis, având în

vedere că există precedent în care s-au făcut anumite trepte pe trotuar, sau denivelări, s-a
trecut tacit peste.

D-l Gondec Pavel prezintă situația problemelor apărute referitor la finanțarea lucrării
drum de legătură Nădlac- Csanapalota, unde există restanțe la plată către constructor, banca
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OTP nu ne mai acordă credit, împreună cu d-l consilier Lupșa Eugen s-a procedat la analiza
accesării unui nou credit, practic refinanțarea celui existent și suplimentarea acestuia la
Eximbank, sigur săptămâna viitoare va fi necesar convocarea consiliului pentru o ședință
extraordinară, OTP refuză acordarea creditului deoarece nu există un act adițional cu
Ungaria, nu acceptă decât pe baza documentației.

D-l Lupșa Eugen susține că este de văzut dacă această refinanțare ne va costa în plus
deoarece este vorba de un contract de creditare cu rambursare anticipată a creditului nu din
surse proprii, ci din altă bancă finanțatoare. Este de părere totuși că și în situația în care se
va plăti o taxă, nu va depăși nivelul de comision, deoarece se raportează la sold, este
necesar să fie verificate condițiile stabilite la data acordării creditului.

D-l Gondec Pavel susține că va fi necesar să se procedeze la accesarea acestui nou
credit pentru a nu se compromite termenul de finalizare a proiectului, actul adițional care
este condiționat de către OTP pentru prelungirea creditării se află la semnat, ceea ce poate
să fie de durată, acum 3 săptămâni acest act se afla la semnat pe masa ministrului.

D-l Lupșa Eugen este de părere că ar fi necesar ca să fie negociat comisionul de
administrare în 2 tranșe.

D-l Gondec Pavel este de părere că varianta accesării creditului la Eximbank este mai
avantajoasă, fiind vorba despre refinanțarea creditului existent de la OTP, plata datoriei,
tronson II fiind necesar să fie finalizat până la finele lunii august, creditul urmând a fi accesat
sub formă de linie de credit sau credit punte, rambursarea maximă fiind luna februarie 2016.

D-l Paliș Gligor întreabă când va ieși CF pentru parc.
D-l primar susține că lucrarea se parcelare este depusă la OCPI, termenul la care vom

avea deja CF pentru stadion fiind 10 mai.
Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, nefiind alte

discuții, d-l Lupșa Euge, preşedinte de şedinţă declară închise lucrările şedinţei ordinare a
Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 28.04.2015.

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.58
Din 26.05.2015

privind aprobarea vânzării terenului intravilan, evidenţiat în CF nr.
302227 Nădlac, parcela cu nr. cad. 302227, situat  în Nădlac, str.
Lacului nr. 23, jud. Arad d-lui Soca Radu şi d-nei Soca Codruţa

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
26.05.2015,

Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.6133/15.05.2015
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr.5994/14.05.2015
- cererea nr.5986/14.05.2015 a d-nei Soca Codruţa şi a d-lui Soca Radu,

domiciliaţi în oraşul Pecica, str.  2 nr. 135, jud. Arad, prin care solicită
cumpărarea terenului intravilan în suprafaţă de 2.298 mp, parcela cu
nr. cad. 302227, evidenţiată în CF nr. 302227 Nădlac, situat în oraşul
Nădlac, str. Lacului nr. 23, jud. Arad

- 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

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.125/21.09.2010 privind aprobarea
parcelării imobilului situat în intravilanul oraşului Nădlac, evidenţiat în
C.F. nr.301718 Nădlac, parcela nr. cad.301718 , în suprafaţă de
160.778 mp

- 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

- Extras CF nr.302227 Nădlac
- planul de amplasament şi delimitare a imobilului
- certificatul fiscal nr.5985/14.05.2015 eliberat de către compartimentul

impozite şi taxe, din care rezultă achitarea impozitelor şi taxelor locale
- Sentin

Arad, Sec

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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nr.5244/108/2013, devenită definitivă și irevocabilă prin Decizia Civilă
nr.5235/05.06.2014 pronun
Sec

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

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

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

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă vânzarea terenului intravilan în suprafaţă de 2298 mp din acte,
2298 mp din măsurători, parcela cu nr. cad.302227, evidenţiată în CF nr.302227
Nădlac, situat în oraşul Nădlac, str. Lacului nr.23, jud. Arad, către d-na Soca Codruţa,
legitimată cu CI seria AR nr. 268325, CNP 2650719020097  şi d-l Soca Radu,
legitimat cu CI seria AR nr.714085, CNP 1620225020054, domiciliaţi în oraşul Pecica,
str. 2 nr. 135, jud. Arad.

Art.2. Preţul de vânzare a terenului menţionat la art. 1 este de 1 leu/mp,
conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local  Nădlac nr.67/2007.

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. 302227,

evidenţiată în CF nr. 302227 Nădlac, situat în oraşul Nădlac, str. Lacului nr. 23, 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 :

 d-na Soca Codruţa şi d-l Soca Radu, domiciliaţi în oraşul Pecica, str. 2
nr. 135, jud. Arad

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

PREŞEDINTE DE CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
LUPȘA EUGEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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HOTĂRÂREA nr.59
din  26.05.2015

privind atribuirea unei suprafeţe din parcela cu nr. top. 13691/53, evidenţiată  în
CF nr. 303466 Nădlac ( provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 2201), în

folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate personală,  d-nei Socală
Petronela şi d-lui Socală Claudiu-Marius

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
26.05.2015,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac  nr.6212/18.05.2015
- Cererea nr.5988/14.05.2015 a d-nei Socală Petronela şi a d-lui Socală

Claudiu-Marius
- Referatul nr.5993 din 14.05.2015 al comisiei pentru aplicarea Legii nr.

15/2003
- Referatul  Compartimentului Administrarea Patrimoniului Local din cadrul

primăriei nr. 6078 din 14.05.2015
- Hotărârea Consiliului local nr. 167 din 28.07.2011 privind aprobarea

completării inventarului terenurilor din domeniul privat al oraşului Nădlac,
care se pot atribui în baza Legii nr. 15/2003

- prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, privind sprijinul acordat tinerilor
pentru construirea unei locuinţe proprietate personală - republicare

- Hotărârea nr. 896/2003 privind Normele Metodologice din 29.07.2003 pentru
aplicarea Legii nr. 15/2003, republicată, privind sprijinul acordat tinerilor
pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

- Extras CF nr. 303466 Nădlac (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.
2201)

- 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 cererea d-nei Socală Petronela, legitimată cu C.I. seria AR nr.
679101, CNP 2870609204971 şi a d-lui Socală Claudiu-Marius, legitimat cu C.I. seria

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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AR nr. 640508, CNP 1820925020079, domiciliaţi în oraşul Nădlac str. Mihai Viteazu nr.
180, jud. Arad .

Art.2. Se aprobă darea în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei
proprietate personală a suprafeţei de 400 mp, din terenul situat în oraşul Nădlac, str.
Crişan  nr. 26, jud. Arad, respectiv cota de 400/755 din parcela nr. top. 13691/53,
evidenţiată în C.F. nr. 303466  Nădlac ( provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.
2201), proprietatea privată a oraşului, d-nei Socală Petronela, legitimată cu C.I. seria
AR nr. 679101, CNP 2870609204971 şi d-lui Socală Claudiu-Marius, legitimat cu C.I.
seria AR nr. 640508,                             CNP 1820925020079, domiciliaţi în oraşul
Nădlac str. Mihai Viteazu nr. 180, jud. Arad.

Art.3. Se aprobă închirierea suprafeţei de 355 mp, respectiv a cotei de 355/755
din parcela nr. top. 13691/53, evidenţiată în C.F. nr. 303466 Nădlac (provenită din
conversia de pe hârtie a CF nr. 2201), teren situat în oraşul Nădlac, str. Crişan nr. 26,
jud. Arad, către d-na Socală Petronela, legitimată cu C.I. seria AR nr. 679101, CNP
2870609204971 şi d-lui Socală Claudiu-Marius, legitimat cu C.I. seria AR nr. 640508,
CNP 1820925020079, domiciliaţi în oraşul Nădlac str. Mihai Viteazu nr. 180, jud. Arad,
la preţul de 0,13 lei/mp/an, conform contractului de închiriere, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Beneficiarii terenului pentru construirea locuinţei proprietate personală
sunt obligaţi să înceapă construcţia locuinţei în termen de 1 an de la data atribuirii
terenului şi să o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.

Art.5. În cazul nerespectării prevederilor art. 4, d-nei Socală Petronela şi d-lui
Socală Claudiu-Marius li se retrage dreptul de folosinţă gratuită asupra terenului
atribuit, printr-o nouă hotărâre a Consiliului Local Nădlac.

Art.6. Atribuirea în 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.7. În vederea semnării tuturor documentelor necesare pentru obţinerea
autorizaţiei de construire în condiţiile prevederilor Legii nr. 50/1991, cu modificările şi
completările ulterioare, se împuterniceşte primarul oraşului Nădlac.

Art.8. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul oraşului Nădlac,
prin compartimentul administrarea patrimoniului local şi se comunică către :

 d-na Socală Petronela şi d-l Socală Claudiu-Marius, domiciliaţi în oraşul
Nădlac str. Mihai Viteazu nr. 180, 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
LUPȘA EUGEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC
Nr. din 01.06.2015

Anexa la H.C.L. nr.59 din 26.05.2015

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

I. PĂRŢILE  C0NTRACTANTE

Art. 1
Oraşul Nădlac, cu sediul în Nădlac str. 1 Decembrie nr. 24, jud. Arad, tel.

0257/474325 fax 0257/473300, cod fiscal 3518822 cont nr.
RO97TREZ02121A300530XXXX deschis la Trezoreria Mun. Arad, prin reprezentant
legal, d-l primar Vasile Ciceac, în calitate de proprietar,

şi
d-na Socală Petronela, legitimată cu C. I. seria AR nr. 679101, eliberată de

SPCLEP  Nădlac în data de 03.07.2014, CNP 2870609204971 şi d-l Socală
Claudiu-Marius, legitimat cu C.I. seria AR nr. 640508, eliberată la data de
30.09.2013 de SPCLEP Nădlac, CNP 1820925020079, domiciliaţi în oraşul Nădlac,
str. Mihai Viteazu nr. 180, jud. Arad, în calitate de chiriaşi.

Încheiat în baza :
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.59 din 26.05.2015 privind atribuirea unei
suprafeţe din parcela cu nr. top. 13691/53, evidenţiată în CF nr. 303466 Nădlac
(provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 2201) în folosinţă gratuită pe durata
existenţei locuinţei proprietate personală, d-nei Socală Petronela şi d-lui Socală
Claudiu-Marius.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2.1. Îl constituie închirierea imobilului (teren) proprietatea privată a Oraşului
Nădlac, în suprafaţă de 355 mp, respectiv cota de 355/755, situat în oraşul Nădlac,
str. Crişan nr. 26, jud. Arad, din  parcela nr. top. 13691/53, înscrisă în CF nr.
303466 Nădlac (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 2201).

Terenul închiriat are destinaţia de curte, grădină.
Pe terenul închiriat  se vor executa construcţii doar conform autorizaţiei de

construire.
Art. 2.2. Predarea – primirea obiectului închirierii este consemnată într-un proces
verbal anexă la contract.

III. TERMENUL DE ÎNCHIRIERE

Art. 3 Contractul de închiriere este valabil pe durata menţinerii calităţii de
proprietar al construcţiei edificate pe parcela nr. top. 13691/53, evidenţiată în C.F.
nr. 303466 Nădlac (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 2201).

IV. CHIRIA

Art. 4 Preţul închirierii – chiria – pentru folosirea obiectului închirierii este de 0,13
lei/mp/an, respectiv 46 lei/an pentru suprafaţa de 355 mp.

Chiria se va modifica anual în raport de rata inflaţiei, prin act adiţional la
contract.
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V.  PLATA CHIRIEI

Art. 5
(1) Plata chiriei se va face trimestrial până în data de 15 a ultimei luni din

trimestru. Neplata chiriei, sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii, conduce
la calcularea majorărilor de întârziere, conform legislaţiei în vigoare.

(2) Plata se va face la Compartimentul Impozite – Taxe din cadrul Primăriei
oraşului Nădlac, sau în contul RO97TREZ02121A300205XXXX deschis la Trezoreria
Arad.

VI. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

Art. 6
Chiriaşul are următoarele obligaţii:

a. să folosească bunul închiriat după destinaţia care rezultă din contract
b. să execute la timp şi în bune condiţii lucrările de întreţinere ce-i revin
c. să plătească chiria la termenele fixate prin contract şi toate obligaţiile

rezultate din folosinţa acestuia
d. să predea bunul închiriat, în termen de 30 de zile de la încetarea

contractului

Locatorul are următoarele obligaţii :
a. să predea terenul, pe bază de proces verbal, odată cu semnarea

contractului de închiriere,
b. să asigure folosinţa terenului închiriat pe toată durata contractului,
c. să nu îl tulbure pe chiriaş în exerciţiul drepturilor rezultate din contract
d. să notifice chiriaşul la apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă

atingere dreptului acestuia.

VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE
Art. 7

Prezentul contract de închiriere încetează în următoarele situaţii :

a. în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către chiriaş, prin
reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina chiriaşului;

b. în cazul în care chiriaşul va intârzia plata chiriei cu mai mult de 90 de zile,
faţă de termenul prevăzut în prezentul contract;

c. în cazul imposibilităţii obiective a chiriaşului de a exploata bunul închiriat,
prin renunţare, fără plata unei despăgubiri ;

d. la data retragerii dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit de către
CLN.

VIII. INTERDICŢIA SUBÎNCHIRIERII

Art. 8
Subînchirierea este permisă doar cu acordul scris al proprietarului terenului.
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IX. FORŢA MAJORĂ

Art. 9
(1) Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării

parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră
se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi
insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să
execute total sau parţial obligaţiile asumate.

(2) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa
celeilalte părţi, în scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei
majore se va comunica în maximum 15 (cincisprezece) zile de la apariţie.
Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere.

Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa
celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 (cincisprezece) zile de la
încetare.

Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 (şase)
luni, fiecare partener poate renunţa la executarea contractului pe mai departe. În
acest caz, nici una din părţi nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă
parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile până la aceasta dată.

X. CLAUZA DE NESCHIMBARE

Art. 10
Prezentul contract conţine un număr de 11 capitole şi un număr de 11

articole, ultimul capitol fiind intitulat “ SOLUŢIONAREA LITIGIILOR ”, conţinând un
singur alineat.

Părţile cunosc conţinutul contractului şi ale prezentei clauze şi semnează.
Orice modificare a prezentului contract nu se poate face decât cu acordul părţilor,
consemnat într-un act adiţional autentificat, anexă a prezentului contract.

XI. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

Art. 11
Orice divergenţe decurgând din/sau în legătură cu acest contract, inclusiv

referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiinţarea lui, se va
soluţiona pe cale amiabilă, în caz contrar părţile se pot adresa instanţelor de
judecată competente.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi 01.06.2015, în două exemplare
originale, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.

PROPRIETAR, CHIRIAŞI,
ORAŞ NĂDLAC

PRIMAR,
VASILE CICEAC SOCALĂ PETRONELA

SOCALĂ CLAUDIU-MARIUS
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HOTĂRÂREA Nr.60
din 26.05.2015

privind încheierea

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
26.05.2015,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.6598/2015
- referatul nr.6565/2015 al serviciului buget din cadrul primăriei
- Hotărârea Consiliului local Nădlac nr.30/26.02.2015 privind aprobarea

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

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

- prevederile Legii nr.186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015
- prevederile art.36, alin.4, lit.a, art.63, alin.1, lit.c, alin.4, 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

- 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 contul de execu
anul 2014, conform Anexei nr. 1. care face parte integrantă din prezenta hotărâre,
astfel:

- anexa nr. 1.1 Contul de execu – VENITURI;
- anexa nr. 1.2 Contul de execu – CHELTUIELI;
- anexa nr. 1.3 Contul de execu l bugetului local – VENITURI SEC

DE FUNC
- anexa nr. 1.4 Contul de execu – CHELTUIELI SEC

DE FUNC
- anexa nr. 1.5 Contul de execu – VENITURI SEC

DE DEZVOLTARE;
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- anexa nr. 1.6 Contul de execu – CHELTUIELI SEC

DE DEZVOLTARE;
- anexa nr. 1.7 Contul de execu
- anexa nr. 1.8 Contul de execu

proprii bugetul local Venituri și Cheltuieli.
Art.2. Se aprobă situa or fiscale acordate în anul 2014, conform

Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă situa data

de 31.12.2014, conform Anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă situa

taxelor aferente bugetului local la data de 31.12.2014, conform Anexei nr.4 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre

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

- serviciul buget din cadrul primăriei
- cetă
- Instituţia Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ–

Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor și Contencios
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HOTĂRÂREA Nr.61
din 26.05.2015

privind aprobarea execu
aferente trimestrului I al anului 2015

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
26.05.2015,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.6134/2015
- referatul nr.5948/2015 al compartimentului contabilitate-casierie din cadrul

primăriei
- Hotărârea Consiliului local Nădlac nr.30/26.02.2015 privind aprobarea

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

- prevederile art.19, art.45, alin.1, 2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

- prevederile Legii nr.186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015
- prevederile art.36, alin.4, lit.a, art.63, alin.1, lit.c, alin.4, 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

- 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 execu
conform anexelor nr.1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

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

PREŞEDINTE DE CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
LUPȘA EUGEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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HOTĂRÂREA NR.62
din 26.05.2015

privind modificarea și completarea Cap.V din Hotărârea Consiliului Local Nădlac
nr.156/22.12.2014

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
26.05.2015

Având în vedere:
- Expunerea  de motive a  primarului  oraşului Nădlac nr.6349/2015
- referatul compartimentului eviden olă din cadrul primăriei nr.6359/2015
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.156/22.12.2014 privind aprobarea

nivelurilor valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe
asimilate, precum şi a amenzilor aplicabile începând cu anul fiscal 2015

- Prevederile art.5, alin.2, art.8, alin.2 din Legea nr.145/2014 pentru stabilirea
unor măsuri de reglementare a pie ricol

- prevederile art.36(2), lit.b (4), 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

- 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 modificarea și completarea Cap.V din Hotărârea Consiliului
Local Nădlac nr.156/22.12.2014- TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR,
AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR, astfel:
- Taxa pentru eliberarea atestatului de producător din sectorul agricol se

stabilește la suma de 5 lei
- Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul

agricol se stabilește la suma de 15 lei.
Art.2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului

Nădlac și se comunică către:
- cetăţeni, prin afişare
- Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor și Contencios
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HOTĂRÂREA Nr.63
din 26.05.2015

privind declararea unor bunuri ca făcând parte din domeniul public al
oraşului Nădlac, precum şi transmiterea acestora în folosinţă operatorului

regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
26.05.2015,

Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.6350/2015
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr.6199/18.05.2015
- adresa S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. nr.7352/01.04.2015,

înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr. 3976/07.04.2015
- Contractul de delegare prin concesiune ( Samtid ) nr.648/30.12.2009
- Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul

juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile art.36(2), lit. c, (5) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare

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

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

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

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se declară ca bunuri de interes public local, bunuri care fac parte din
domeniul public al oraşului Nădlac, în valoare totală de 29.573,41 lei, reprezentând:
modificarea valorii mijloacelor fixe recepţionate –reţea G. Enescu nr. 24, în valoare de
2.297,41 lei,  branşamente de apă pe străzile V. Goldiş nr. 10, 1 Decembrie nr. 107,
Mărăşeşti nr. 52 şi         G. Coşbuc nr. 52, în valoare totală de 5.850 lei, 220 contoare de
apă rece în valoare totală de 19.426 lei şi racord canal – G. Coşbuc nr. 52, în valoare de
2.000 lei, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă transmiterea în folosinţă, a bunurilor menţionate în anexa nr. 1,
către S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. pe toată perioada valabilităţii Contractului de
delegare prin concesiune ( Samtid ) nr. 648/30.12.2009.
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Art.3. Se aprobă completarea şi modificarea inventarului bunurilor care aparţin

domeniului public al oraşului Nădlac, Secţiunea I - „Bunuri imobile” anexa nr. 2 la
Hotărârea Consiliului Local al oraşului Nădlac nr. 53 din 31.03.2009, astfel:

Secţiunea I :Bunuri imobile
Nr.
crt. Codul

de
clasifica
re

Denumirea
bunului

Elemente de
identificare

Anul
dobândirii,
sau, după

caz, dării în
folosinţă

Valoarea
de inventar

lei

Situaţia juridică
actuală

0 1 2 3 4 5 6
11 1.8.6.

Conducte de
aducţiune şi

distribuţie până la
limita proprietăţii
consumatorilor

- contoare apă
- branşamente apă

47.000 m 1977-2014 3.126.784,78

102.629,82
1.647.474,21

HCL 113/28.08.2001
HCL   75/28.04.2009
HCL 172/27.12.2010
HCL 133/31.05.2011
HCL    32/20.03.2012
HCL    62 /03.05.2012
HCL    66 /30.04.2013
HCL    45/17.04.2014
HCL   __/26.05.2015

17 1.8.7. - racorduri canale 59 racorduri 1977-2014 7.188,98 HCL 113/28.08.2001
HCL   66/22.04.2013
HCL       /26.05.2015

Art.4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul oraşului Nădlac,
prin compartimentul administrarea patrimoniului local şi se comunică către :

- S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.
- 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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