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HOTĂRÂREA Nr.126
Din 09.11.2015

privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de
09.11.2015

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 09.11.2015,
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 09.11.2015, 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 ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
PALADIE RĂZVAN FLORIN 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.126/09.11.2015

ORDINEA DE ZI
A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC DIN DATA DE 09.11.2015

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului
local din data de 09.11.2015.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 27.10.2015.

3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Consiliului Local Nădlac pentru anul 2015.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, a impozitelor
şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate, a taxelor pentru ocuparea temporară a
domeniului public, precum şi a amenzilor aplicabile începând cu anul fiscal 2016.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale aplicabile în anul fiscal
2016.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului referitor la activitatea de colectat,
transportat, depozitat deşeuri menajere, precum și aprobarea taxelor speciale de colectat,
încărcat, transportat şi depozitat deşeuri menajare de la persoane fizice pentru anul fiscal
2016.

7.Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii
Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Act Adițional.

8.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții.
9.Diverse.

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
PALADIE RĂZVAN FLORIN SECRETAR

ALEXANDRU GROS



HOTĂRÂREA Nr.127
Din 09.11.2015

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de
27.10.2015

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
09.11.2015,

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 27.10.2015, 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 ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
PALADIE RĂZVAN FLORIN 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.127/09.11.2015
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

PROCESUL VERBAL
al şedinţei ordinare din data de 27.10.2015 a Consiliului local Nădlac

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 27.10.2015 a fost
convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.596/20.10.2015, prin convocator
şi înmânarea invitaţiilor.

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

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

Ianecsko Alina- consilier juridic, Gondec Pavel- șef serviciu buget, Ilieș Ioana Dorina-
inspector compartiment administrarea patrimoniului local, Iamrișka Ioan Cristian-
referent birou administrativ-secretariat.
D-l primar lipsește motivat fiind în concediu.
D-l secretar constată legalitatea constituirii ședinței, deoarece este prezentă

majoritatea consilierilor aflați în funcție, fiind îndeplinit cvorumul necesar întrunirii.
Preşedintele de şedinţă, Paladie Răzvan Florin, 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 27.10.2015.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a

Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 29.09.2015.
3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al

Consiliului Local Nădlac pentru anul 2015.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului proprietatea Orașului

Nădlac, parcela nr. cad.307078, evidenţiată în CF nr. 307078 Nădlac, în suprafaţă de 1131
mp.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 909 mp,
parcela cu nr. cad.  306408, evidenţiată în CF nr. 306408 Nădlac, teren situat  în oraşul
Nădlac, str. Abatorului nr. 9, dnei Szlancsik Steluţa-Marioara şi dnei Ciovică Andreea-Ana.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 903 mp,
parcela cu nr. cad.  306409, evidenţiată în CF nr. 306409 Nădlac, teren situat  în oraşul
Nădlac, str. Abatorului nr. 7, jud. Arad, dnei Mokos Malvina Elisabeta şi dlui Mokoş Duşan-
Pavel, domiciliaţi în oraşul Nădlac, str. V. Lucaciu nr. 66, jud. Arad

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în proprietatea privată a Orașului
Nădlac și a introducerii în circuitul funciar a parcelei nr. top.11918/1( nr. cad.Cc2002/57).

8.Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței parcelei nr. top.13691/53,
evidențiată în CF nr.303466 Nădlac ( Nr. CF vechi 2201 Nădlac ).

9.Diverse.
Deoarece nu sunt 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 27.10.2015”, care este aprobat cu 13 voturi
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DA, 2 abținere: Kovacs Ștefan și Faur Maria, votul necesar pentru adoptarea proiectului de
hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 8 voturi ).

Se trece la pct.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței
ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 29.09.2015.

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 ordinare a Consiliului local Nădlac din data de
29.09.2015”, acesta fiind aprobat cu 13 voturi DA, 2 abținere: Kovacs Ștefan și Faur Maria,
votul necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi
( 8 voturi ).

Se trece la pct.3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli al Consiliului Local Nădlac pentru anul 2015.

D-l Lupșa Eugen ridică problema adresei societății Apoterm Nădlac S.A. depusă la
primăria orașului Nădlac prin care aceasta a solicitat sprijin financiar pentru redresarea
societății, care are o situație financiară deficitară, dacă s-a găsit o soluție de rezolvare a
acestei situații.

D-l secretar susține că, conform legislației, singura modalitate este majorarea de
capital care nu este una justificată, o altă variantă de rezolvare a situației nu există.

D-l Lupșa Eugen întreabă dacă există alocată suma necesară pentru achiziționarea
pomilor de Crăciun, având în vedere faptul că se apropie sărbătorile de iarnă, în situația în
care nu există alocată vreo sumă, să se procedeze la rectificare de buget în acest sens, prin
alocarea sumelor necesare.

D-l primar susține că referitor la această problemă, a discutat și cu d-l Gondec Pavel,
până la finele anului vor mai fi câteva rectificări de buget și în situația în care nu există sume
suficiente la acest capitol alocate în buget, se va proceda la o rectificare de buget.

D-l Lupșa Eugen întreabă dacă sunt acoperite sumele necesare la cheltuieli de
personal până la finele anului, de asemenea întreabă care este situația sumelor alocate la
Cap. Transporturi, care este situația lucrărilor pe proiectul PNDR de reabilitare a străzilor din
oraș.

D-l Gondec Pavel susține că va mai fi necesar să se facă rectificare de buget în ce
privește cheltuielile cu salariile, în ce privește proiectul de reabilitare a străzilor, sumele au
fost alocate prin Ministerul Dezvoltării, s-a primit adresă chiar în cursul zilei de astăzi, fiind
necesar majorarea în cadrul Cap.84.02 Transporturi, Cheltuieli de capital 84.02.71 cu suma
de 60.000 lei pentru investiția Reabilitare rețele de străzi din orașul Nădlac.

D-l Lupșa Eugen este de părere că ar fi bine ca să fie terminate în acest an toate
străzile care este necesar să fie pietruite.

D-l Gondec Pavel susține că piatra este deja pusă pe anumite străzi.
D-l primar precizează că imediat după alocarea sumei de 35.000 lei se va proceda și

al definitivarea lucrărilor de pietruire drumuri, fiind în lucru și str. Dorobanți.
D-l Gondec Pavel precizează că prin alocarea sumei de 60.000 lei la Cap. Transporturi

se va proceda la modificarea listei de investiții.
D-l Lupșa Eugen susține că din partea Liceului teoretic există depusă la primăria

orașului Nădlac o adresă prin care aceasta solicită alocarea unei sume de 3480 lei .
D-l Bodnărescu Vasile susține că s-a depus o cerere de către această instituție, în

urma controlului efectuat de către Direcția de Sănătate Publică Arad, se solicită sprijin
financiar pentru mentenanța sistemului de alarmă, perfecționarea portarilor, totalul sumei
solicitate fiind în cuantum de 3480 lei, această adresă nu a fost propusă a fi supusă analizei
și dezbaterii din cadrul acestei ședințe, respectiv suplimentarea prin rectificare de buget.

D-l Gondec Pavel susține că a considerat că adresa primită din partea MDRAP are un
grad de prioritate mai mare, care este motivul pentru care din bugetul școlii nu se poate
aloca nici o sumă, nu se poate ca tot să se aștepte alocarea sumelor de la bugetul local.
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D-l Lupșa Eugen este de părere că ar fi necesar să fie organizată o ședință la nivelul
școlii la care să fie convocați și reprezentanții Inspectoratului școlar.

D-l Gondec Pavel este de părere că anumite cheltuieli ar putea să fie decontate nu
numai din bugetul local, numai în situația în care acestea nu se alocă de la bugetul de stat,
să fie alocate din bugetul local.

D-l Lupșa Eugen susține că în fiecare an se întâmplă ca sumele să fie restituite de
către școală, deoarece nu sunt cheltuite pe parcursul anului, iar pe parcursul anului se tot
solicită sume suplimentare, fără ca sumele existente să fie cheltuite.

D-l Gondec Pavel susține că săptămâna viitoare ar trebui convocată o ședință de lucru
și cu contabila de la școală, la care să fie discutate toate problemele constatate în ce
privește bugetul acestei instituții. Referitor la situația societății Apoterm Nădlac S.A., varianta
acordării unui împrumut nu există conform legislației actuale în vigoare, singura variantă
este cea de majorare de capital social pentru rezolvarea problemelor financiare a societății
de care se tot discută de aproximativ 15 ani, sigur este necesar rezolvarea problemelor
financiare, încălzirea la școală trebuie asigurată, este vorba de copii care trebuie să aibă
asigurată căldura pe perioada iernii, sigur societatea doar cu serviciul de termoficare nu
poate funcționa deoarece sunt multe persoane care s-au debranșat de la acest serviciu, iar
în situația în care cheltuielile vor fi mai mari decât veniturile, deoarece acestea sunt ceva mai
consistente doar iarna, societatea va trebui închisă.

D-l Lupșa Eugen susține că veniturile care sunt pe perioada iernii nu asigură necesarul
pentru ca societatea să funcționeze și pe perioadă de vară.

D-l Gondec Pavel susține că primăria la începutul anului s-a aflat într-o situație critică
din punct de vedere financiar, dar pe parcursul anului s-a reușit redresarea din punct de
vedere financiar și pentru continuarea proiectelor care se află în derulare.

D-l Lupșa Eugen susține că este necesar să se găsească o formă legală de a sprijini
societatea Apoterm.

D-l Gondec Pavel precizează că în ce privește școala la următoarea ședință se va
analiza și adresa școlii, dată până la care sigur va fi aprobată și publicată și rectificarea
bugetului de stat.

D-l Paladie Răzvan este de părere că de această ședință de lucru cu reprezentanții
școlii ar trebui să fie anunțat și consiliul, consilierii care doresc, să participe la lucrările
acestei ședințe.

Nefiind alte discuții, propuneri sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind
acordat aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, cu propunerea de modificare,
conform referatului nr.13599/2015 a serviciului buget, fiind pronunțate 15 voturi DA, votul
necesar aprobării fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ).

Se trece la pct.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului
proprietatea Orașului Nădlac, parcela nr. cad.307078, evidenţiată în CF nr. 307078 Nădlac, în
suprafaţă de 1131 mp.

Nefiind discuții, propuneri sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind
acordat aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 15 voturi DA,
votul necesar aprobării 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 suprafaţă
de 909 mp, parcela cu nr. cad.  306408, evidenţiată în CF nr. 306408 Nădlac, teren situat  în
oraşul Nădlac, str. Abatorului nr. 9, dnei Szlancsik Steluţa-Marioara şi dnei Ciovică Andreea-
Ana.

Nefiind discuții, propuneri sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind
acordat aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 15 voturi DA,
votul necesar aprobării fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).

Se trece la pct.6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în
suprafaţă de 903 mp, parcela cu nr. cad.  306409, evidenţiată în CF nr. 306409 Nădlac,
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teren situat  în oraşul Nădlac, str. Abatorului nr. 7, jud. Arad, dnei Mokos Malvina Elisabeta
şi dlui Mokoş Duşan-Pavel, domiciliaţi în oraşul Nădlac, str. V. Lucaciu nr. 66, jud. Arad.

Nefiind discuții, propuneri sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind
acordat aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 15 voturi DA,
votul necesar aprobării fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).

Se trece la pct.7. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în proprietatea privată
a Orașului Nădlac și a introducerii în circuitul funciar a parcelei nr. top.11918/1( nr.
cad.Cc2002/57).

Nefiind discuții, propuneri sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind
acordat aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 15 voturi DA,
votul necesar aprobării fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).

Se trece la pct.8. Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței parcelei nr.
top.13691/53, evidențiată în CF nr.303466 Nădlac ( Nr. CF vechi 2201 Nădlac ).

Nefiind discuții, propuneri sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind
acordat aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 15 voturi DA,
votul necesar aprobării fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).

Se trece la pct.9. Diverse.
D-l Porubszki Ioan întreabă unde se pot depozita în condiții normale materialele de

construcții rezultate din demolări.
D-l primar Vasile Ciceac susține că există un spațiu stabilit în capăt pe str.

Grănicerilor, s-au depozitat deșeuri în mod controlat.
D-l Lupșa Eugen este de părere că societatea care prestează serviciul de salubrizare

ar trebui să  se ocupe de colectarea tuturor tipuri de deșeuri rezultate de la o gospodărie, să
le colecteze contra cost, acestea ar trebui transportate în containere special prevăzute în
acest scop, și nu depozitarea acestor deșeuri pe raza localității, întrebând totodată dacă
societatea G&E Invest 2003 SRL a depus adresă la primăria orașului Nădlac în vederea
stabilirii taxelor speciale de colectat, transportat, depozitat deșeuri menajere pentru anul
fiscal 2016.

D-l secretar Alexandru Gros face precizarea că societatea era necesar să cunoască
faptul că a apărut o modificare pe Codul fiscal, iar conform prevederilor legislației actuale,
tariful și taxele speciale trebuie aprobate până la data de 09.11.2015, iar în situația în care
societatea avea intenția majorării tarifului pentru anul fiscal 2016, trebuia să depună adresă
în acest sens în termenul legal, pentru a fi afișată, conform prevederilor Legii nr.52/2003.

D-l primar prezintă consiliului local inițiativa compartimentului de asistență socială de
susținere a unei mame- d-na Matica care a fost părăsită de către soț, are 6 copii minori, și
nu are necesarul de a trăi în condiții normale de viață, trăiește în condiții inumane, campania
se numește- Dăruiește un zâmbet. În cursul zilei de astăzi s-a organizat o ședință de lucru în
acest sens, la care au fost prezenți reprezentanții de la Serviciul centrului de zi de Ingrijire a
Copiilor Nădlac, Poliția de proximitate, medici, Parohia ortodoxă, Direcția județeană de
asistența socială, ideea este de susținere a acestei familii, fiecare cu ce are posibilitatea,
pentru a preîntâmpina separarea copiilor de mamă, ca aceștia să nu ajungă în situația de a fi
instituționalizați; copii merg pe jos la școală, trăiesc întro clădire în spatele hoteluluiu
Jackson în niște condiții greu de imaginat.

D-na Mazuch Marinela este de părere că această femeie era necesar să fie sfătuită de
către medicul de familie să nu mai facă copii, deoarece încă este fertilă, la lucrările acestei
ședințe, ar fi trebuit să fie convocată și aceasta.

D-l primar susține că în prima etapă, locuința este necesar să fie igienizată, pereții
zugrăviți, nu există sticlă pe geamuri, personal se va ocupa de mobilarea locuinței pentru a
se asigura strictul necesar, mai este necesar să le fie dusă o sobă și tot ce presupune pentru
a se asigura acestei familii strictul necesar.

D-l Ambrus Lubomir susține că poliția a depus la primărie deja două solicitări prin care
solicităm ca sistemul de supraveghere să fie transferat la această instituție.
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D-l primar susține că în cel mai scurt timp, sistemul de supraveghere va fi transferat
la poliție.

D-l Harazin Andrei ridică problema faptului că urmează sărbătorile de iarnă, comisia
de cultură solicită sprijin pentru organizarea unui spectacol de colinde cu tot ce presupune
acest eveniment, solicitand totodată un aviz de principiu în vederea alocării sumelor
necesare organizării spectacolului.

Se supune la vot propunerea de organizare a unui spectacol care se va desfășura cu
ocazia Crăciunului, fiind pronunțate 15 voturi DA – unanimitate de voturi, urmând ca la o
viitoare rectificare de buget să se aloce și sumele necesare organizării spectacolului, fiind
acordat un aviz de principiu în acest sens.

Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, nefiind alte
discuții, d-l Paladie Răzvan Florin, preşedinte de şedinţă declară închise lucrările şedinţei
ordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 27.10.2015.

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

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
PALADIE RĂZVAN FLORIN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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H O T Ă R Â R E A    Nr.128
Din 09.11.2015

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

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 09.11.2015
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.13922/2015
- referatul de specialitate al compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei

nr.13775, 14296/2015
- adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad nr.13891/28.10.2015,

înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.13726/29.10.2015
- adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad nr.14432/04.11.2015,

înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.14145/05.11.2015
- adresa Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac nr.1531/21.10.2015, înregistrată

la primăria orașului Nădlac sub nr.13452/22.10.2015
- 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(2), lit.b, (4), lit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, juridică şi

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

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al
orașului Nădlac pentru anul 2015, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

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

Art.3. Prezenta hotărâre modifică și completează în mod corespunzător în mod
corespunzător anexele contrare prezentei adoptate anterior.

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

ROMÂNIA
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- compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei
- Instituţia Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ,

Compartiment Controlul Legalității Actelor și Contencios
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HOTĂRÂREA NR.129
Din 09.11.2015

privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale şi a
altor taxe asimilate, a taxelor pentru ocuparea temporară a domeniului public, precum

şi a amenzilor aplicabile pentru anul fiscal 2016

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
09.11.2015,

Având în vedere:
- Expunerea  de motive a  primarului  oraşului Nădlac nr.12883/2015
- referatul șefulului serviciu buget- d-l Gondec Pavel și a d-nei Doval Ana-

consilier din cadrul compartimentului impozite şi taxe din cadrul primăriei
oraşului Nădlac  nr.12498/2015

- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
nr.13280/2015

- procesul verbal de afișare nr.12729/2015 și anunţul propriu-zis
- Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia

publică, cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile Titlului IX, art.453-495 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
- prevederile art.27-30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu

modificările şi completările ulterioare
- prevederile OUG nr.80/2013  privind taxele judiciare de timbru, cu modificările

și completările ulterioare
- prevederile Legii nr.117/1999 privind taxele extrajudicare de timbru, cu

modificările și completările ulterioare
- prevederile art.25, 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 nivelurile valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale şi
a altor taxe asimilate, a taxelor pentru ocuparea temporară a domeniului public
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precum şi a amenzilor aplicabile pentru anul fiscal 2016, conform anexelor nr.1-2 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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 Juridic și Controlul Legalităţii Actelor
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HOTĂRÂREA Nr.130
Din 09.11.2015

privind aprobarea taxelor speciale aplicabile în anul fiscal 2016

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
09.11.2015,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.12912/2015
- referatul arhitectului-șef din cadrul primăriei nr.13772/2015
- referatul biroului administrativ- secretariat din cadrul primăriei

nr.12796/2015
- referatul d-lui Gondec Pavel- sef serviciu buget si a d-nei Doval Ana-

consilier din cadrul compartimentului impozite şi taxe din cadrul
primăriei nr.12552/2015

- referatul Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor
nr.12856/2015

- referatul compartimentului protecţie civilă din cadrul primăriei
nr.13294/2015

- referatul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Nădlac
nr.12718, 12965/2015

- referatul consilierului juridic din cadrul aparatului permanent de lucru al
Consiliului local al orașului Nădlac nr.12795/2015

- procesul verbal de afișare nr.12729/2015 și anunţul propriu-zis
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.39/27.02.2007 privind aprobarea

Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale
- Prevederile art.484-485 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal
- Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în

administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare
- Prevederile 30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu

modificările şi completările ulterioare
- prevederile art.25, 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
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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 taxele speciale pentru Piaţa Agroalimentară şi Piaţa Obor pentru
anul fiscal 2016, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă taxele speciale pentru serviciile prestate de către Serviciului
comunitar local de evidenţă a persoanelor, pentru anul fiscal 2016, conform anexei nr.2
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă taxele speciale pentru serviciile prestate de către
compartimentul urbanism din cadrul primăriei, pentru anul fiscal 2016, conform anexei
nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă taxele speciale pentru serviciile prestate de către
compartimentul protecţie civilă din cadrul primăriei, în afara situaţiilor de urgenţă,
pentru anul fiscal 2016, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art. 5. Se aprobă îndeplinirea unor servicii, contra cost, de către serviciul public
voluntar pentru situaţii de urgenţă, către orice persoană fizică sau juridică, fără a afecta
îndeplinirea atribuţiilor, după cum urmează:

a. Supravegherea respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la
târguri, expoziţii, manifestări cultural-sportive, activităţi de filmare şi
alte asemenea: - cu autospeciala de stins incendii

- cu personalul de prevenire şi intervenţie al serviciului
voluntar fără autospeciala psi

b. Transportul apei cu autospeciala de stins incendii
c. Evacuarea apei din subsolurile clădirilor sau din fântâni, desfundarea

podeţelor: - cu autospeciala
- cu motopompa PS 12RI

d. Efectuarea de lucrări la înălțime folosind scara extensibilă
e. Intervenția pompierilor la înălțimi pentru degajarea zăpezii și/sau a

gheții de pe clădiri sau a obiectelor, păsărilor, animalelor de la înălțimi
f. Utilizarea cisternei de 8000 litri pentru transportul apei

Art. 6. Se aprobă taxele serviciilor îndeplinite de către Serviciul voluntar pentru
situaţii de urgenţă Nădlac, pentru anul fiscal 2016,  prevăzute în anexele nr.5-6 la
prezenta hotărâre.

Art. 7. Se aprobă taxele speciale pentru serviciile prestate de către
compartimentul impozite şi taxe din cadrul primăriei, pentru anul fiscal 2016, conform
anexei nr.7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. Se aprobă taxa specială de înregistrare a contractelor de arendare în
cuantum de 5 lei/contract de arendare, pentru anul fiscal 2016, conform anexei nr.8
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 1 ianuarie
2016.

Art. 10. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac
și se comunică către:

- compartiment impozite şi taxe
- compartiment protecţie civilă
- arhitect-șef
- birou administrativ- secretariat
- Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Nădlac
- Serviciul buget
- Serviciul comunitar local de evidenţă a persoanelor
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- cetăţenilor, prin afişare
- Instituţia Prefectului - judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ– Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor
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HOTĂRÂREA NR.131
Din 09.11.2015

privind aprobarea tarifului referitor la activitatea de colectat, transportat, depozitat
deşeuri menajere, precum și aprobarea taxelor speciale de colectat, încărcat,

transportat şi depozitat deşeuri menajare de la persoane fizice pentru anul fiscal 2016

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
09.11.2015

Având în vedere:
- Expunerea  de motive a  primarului  oraşului Nădlac nr.12825/2015
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei oraşului Nădlac nr.12681/2015
– acordul de prestări servicii încheiat între Primăria Oraşului Nădlac şi S.C. G&E

INVEST 2003 S.R.L., în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local Nădlac
nr.157/28.12.2006, având ca obiect serviciul de salubrizare în Oraşul Nădlac

– Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.39/27.02.2007 privind aprobarea
Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale

– Prevederile art.484-485 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal
– procesul verbal de afișare nr.12729/2015 și anunţul propriu-zis
– Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia

publică, cu modificările şi completările ulterioare
– Prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu

modificările şi completările ulterioare
– Prevederile art.36(2), lit.d, (6), pc.14 din Legea nr.215/2001 privind

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare

– prevederile art.8, (3), lit.j din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de
utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare

– prevederile art.6(1), lit.k din Legea nr.101/2006 privind serviciul de
salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare

– prevederile Ordinului nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice
de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice
serviciului de salubrizare a localităţilor

– Anunţul propriu-zis de pe site-ul primăriei orașului Nădlac și NT TV
– 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,

sănpătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport
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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 tariful referitor la activitatea de colectat, transportat, depozitat
deşeuri menajere pentru anul fiscal 2016 la 82 lei cu TVA inclus pe 1 mcub de deşeu
menajer/persoane juridice/persoane fizice.

Art.2. Se aprobă taxele speciale de colectat, încărcat, transportat şi depozitat
deşeuri menajere de la persoane fizice, pentru anul fiscal 2016, conform anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 1 ianuarie
2016.

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

- Compartiment administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- Compartiment impozite și taxe din cadrul primăriei
- Serviciul buget din cadrul primăriei
- Cetăţeni, prin afişare
- S.C. G&E INVEST 2003 S.R.L.
- Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ–

Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor
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HOTĂRÂREA NR.132
Din 09.11.2015

privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi
de canalizare prin Act adițional

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
09.11.2015,

Având în vedere:
 Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.14041/2015
 Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei

oraşului Nădlac nr.14005/2015
 Adresa nr.1168/28.10.2015 a  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă

Canalizare Judeţul Arad, înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr.
13750/29.10.2015, prin care supune spre aprobare propunerea de modificare a
Contractului de Delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din
judeţul Arad"; beneficiar : Compania de Apă ( Operator Regional)

 Prevederile art.10(5), din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi
publice

 Prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare
 prevederile art.36(2) lit. ,,d” ,,e”, (6) lit. a pct.14, (7),  lit. „c”, din Legea nr.

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare

 Avizul favorabil al Ministerului Mediului şi Pădurilor, comunicat prin adresa nr.
16245/VR/26.10.2015 şi eliberat potrivit art. 8 alin.6 din Contractul de Finanțare
101709/20.05.2010

 Hotărârile autorităţilor publice locale prin care s-a aprobat preluarea în domeniul
public  a bunurilor  [Anexa 26] postată pe site-ul .www.adiac-arad.com

 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
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Art. 1 – Se aprobă modificarea Contractului de Delegare a Serviciului de alimentare
cu apă și de canalizare, pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă
şi apă uzată din judeţul Arad"; beneficiar : Compania de Apă ( Operator Regional), prin Act
Adiţional, în forma prevăzută în Anexă  la prezenta hotărâre, prin modificarea anexei
prevăzută la lit. C, pct. 1, art. 78, cap. VI, Dispoziții Generale din Contract privind inventarul
bunurilor proprietate publică și privată, aferente serviciilor și care sunt transmise spre
folosință operatorului pe durata contractului, prin actualizarea listei cuprinzând
inventarul bunurilor proprietate publică sau privată, aferente Serviciului și care sunt
transmise spre folosință Operatorului regional pe durata Contractului de Delegare după cum
urmează:

 Se modifică lista bunurilor concesionate de Consiliul Județean Arad către S.C.
Compania de Apă Arad S.A. conform celor hotărâte prin: Hotărârea nr.
191/23.07.2010 a Consiliului Județean Arad; Hotărârea nr. 44/27.03.2013 a
Consiliului Județean Arad; Hotărârea nr. 63/08.04.2013 a Consiliului Județean
Arad; Hotărârea nr. 258/31.10.2013 a Consiliului Județean Arad; Hotărârea nr.
288/29.11.2013 a Consiliului Județean Arad; Hotărârea nr. 302/20.12.2013 a
Consiliului Județean Arad; Hotărârea nr. 310/20.12.2013 a Consiliului Județean
Arad; Hotărârea nr. 90/25.04.2014 a Consiliului Județean Arad; Hotărârea nr.
91/25.04.2014 a Consiliului Județean Arad; Hotărârea nr. 109/25.04.2014 a
Consiliului Județean Arad; Hotărârea nr. 124/26.05.2014 a Consiliului Județean
Arad; Hotărârea nr. 251/28.11.2014 a Consiliului Județean Arad;

 Se modifică lista bunurilor concesionate de Consiliului Local al Municipiului Arad
către S.C. Compania de Apă Arad S.A. conform celor hotărâte prin Hotărârea nr.
87/31.03.2014 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

Lista bunurilor ce fac obiectul prezentului Act Adiţional se compune din anexele
hotărârilor: Hotărârea nr. 191/23.07.2010 a Consiliului Județean Arad; Hotărârea nr.
44/27.03.2013 a Consiliului Județean Arad; Hotărârea nr. 63/08.04.2013 a Consiliului
Județean Arad; Hotărârea nr. 258/31.10.2013 a Consiliului Județean Arad; Hotărârea nr.
288/29.11.2013 a Consiliului Județean Arad; Hotărârea nr. 302/20.12.2013 a Consiliului
Județean Arad; Hotărârea nr. 310/20.12.2013 a Consiliului Județean Arad; Hotărârea nr.
90/25.04.2014 a Consiliului Județean Arad; Hotărârea nr. 91/25.04.2014 a Consiliului
Județean Arad; Hotărârea nr. 109/25.04.2014 a Consiliului Județean Arad; Hotărârea nr.
124/26.05.2014 a Consiliului Județean Arad; Hotărârea nr. 251/28.11.2014 a Consiliului
Județean Arad; Hotărârea nr. 87/31.03.2014 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

Art. 2 – Toate  celelalte prevederi ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului
de  alimentare cu apă și de canalizare nr. 648/30.12.2009, rămân nemodificate.

Art. 3 – Orasul Nădlac confirma prin prezenta hotarare ca modificarea   Contractului
de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 648/30.12.2009
prin acest Act Aditional :

 nu afectează capacitatea operatorului regional de furnizare a apei potabile, în
aceleași condiții de continuitate, cantitate, calitate (inclusiv respectarea
indicatorilor de performanță) stipulate în prezent, în  Contractul de Delegare a
Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 648/30.12.2009,
către toți utilizatorii din aria de operare,

si
 nu va avea un impact negativ asupra tarifului de servicii apă în perioada de

referință din analiza cost – beneficiu din cadrul Aplicației de Finanțare aferentă
Contractului de Finanțare nr. 101709/20.05.2010.



Art. 4 – Se împuterniceşte  Dl. Ciceac Vasile, primar al oraşului Nădlac, cetăţean
român,  născut la data de 25.01.1952 în localitatea Hărniceşti, Judeţul Maramureş,
domiciliat în oraşul Nădlac, str. V. Lucaciu nr. 91 B, Judeţul Arad, posesor al CI seria AR  nr.
552429, eliberată de SPCLEP Nădlac, la data de 31.01.2012, să semneze în numele şi pe
seama Consiliului Local Nădlac, Actul Adiţional  la Contractul de Delegare a Gestiunii
serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru proiectul „Extinderea şi
modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad"; beneficiar :
Compania de Apă (Operator Regional), conform Anexei la prezenta hotărâre al cărei
conţinut se regăseşte şi în ANEXA 26, postată pe site-ul www.adiac-arad.com.

Art. 5 – Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  Apă
Canalizare Judeţul Arad, cu sediul în Arad, Str. Sabin Drăgoi, nr.2-4, jud. Arad, înscrisă la
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa Judecătoriei Arad cu nr. 19/15.04.2008, să
semneze, în numele şi pe seama membrilor asociaţi, Actul Adițional  la Contractul de
Delegare nr. 648/30.12.2009, prin reprezentantul său legal, dl. Mircea Rusu Vasile -
Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  Apă Canalizare Judeţul Arad.

Art. 6 – Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul oraşului Nădlac şi
se comunică către:

- Asociaţia  de Dezvoltare Intercomunitară  Apă Canalizare Judeţul Arad
- Compartiment administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- Instituţia Prefectului Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ -

Compartimentul Juridic  şi Controlul Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
PALADIE RĂZVAN FLORIN SECRETAR

ALEXANDRU GROS



-

HOTĂRÂREA NR.133
Din 09.11.2015

privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
09.11.2015,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.14082/05.11.2015
- Referatul nr.13436/21.10.2015 a compartimentului de resurse umane din

cadrul primăriei
- Hotărârea Consiliului Local nr.53 din 28.04.2015 privind modificarea

organigramei şi a statului de funcţii
- Prevederile Legii nr.53/2003- privind Codul Muncii, republicată
- Prevederile Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit

din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare
- Prevederile Ordonanței de Urgență nr.83/2014- salarizarea personalului

bugetar în 2015 și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
- Prevederile Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea

transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi a
mediului de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi
completările ulterioare,

- prevederile art.36(2), lit.a, (3), lit.b din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, 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 administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1.Se aprobă înfiinţarea a două funcții contractuale de șofer ½ normă, TP I,
clasa de salarizare 15, studii generale în cadrul biroului administrativ- secretariat din
aparatul de specialitate al primarului.

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.2. Se aprobă modificarea organigramei Consiliului local, a organigramei

aparatului de specialitate al primarului şi a statului de funcţii, conform anexelor nr.1-3
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre modifică în mod corespunzător anexele nr.1-3 la
Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.53/28.04.2015.

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

- compartiment resurse umane din cadrul primăriei
- compartiment audit public intern din cadrul primăriei
- Instituţia Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios administrativ

– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
PALADIE RĂZVAN FLORIN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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