ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
str.1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300 Judeţul Arad
e-mail : office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

HOTĂRÂREA Nr.55
Din 30.04.2013
privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local
Nădlac din data de 30.04.2013

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
30.04.2013,
Având în vedere:
- prevederile art.43 din Legea nr.251/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul art.45(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local
Nădlac din data de 30.04.2013, 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 şi
Contencios

PREŞEDINTE DE
MAZUCH MARINELA LUMINI

JURIDIC

SECRETAR
ALEXANDRU GROS

07.05.2013

1

Anexa la
Hotărârea Consiliului local nr.55/08.04.2013

ORDINEA DE ZI
A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC DIN DATA DE
30.04.2013

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a
Consiliului local din data de 30.04.2013.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al
ordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 08.04.2013.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării organigramei consiliului,
a aparatului de specialitate al primarului, precum și a statului de funcţii pentru anul 2013.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de lucrări edilitar-gospodărești,
repara
bugetul local pentru anul 2013.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de investi
public al Orașului Nădlac concesionat Companiei de Apă Arad S.A., care se realizează din fonduri
IID
( Fond de Între
re și Dezvoltare ).
6.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Nădlac în
Adunarea generală a S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. să voteze aprobarea planului de
administrare al Consiliului de Administra
PĂ ARAD S.A.
7.Proiect de hotărâre privind respingerea sesizării Institu
-jude
privind nelegalitatea Hotărârii nr.27/19.02.2013 adoptată de către Consiliul Local al orașului
Nădlac.
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafa
nr. cad.302277, eviden
nei Draga Ana-Elena, domiciliată în orașul Nădlac, str. Ludevit Boor, nr.6, jud. Arad.
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafa
parcela cu nr. top.12345-12350/40/1, eviden
top.12345-12350/40/3, eviden
n situat în orașul Nădlac, jud.
Arad, d-nei Matuș Ana și d-lui Matu
în orașul Nădlac, Cartierul Nou, nr.45,
jud. Arad.
10.Proiect de hotărâre privind însușirea procesului verbal de conciliere încheiat cu S.C.
SUNTECH S.R.L., înregistrat la primăria orașului Nădlac sub nr.4328/29.04.2013.
11.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului orașului Nădlac în
A.G.A. la Asocia
jude
12.Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri ca făcând parte din domeniul public
al ora
COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.
13.Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii
Consiliului
Local
Nădlac
nr.175/18.12.2012.
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului finan
conservării
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării cu transfer fără plată a unor imobile
situate pe raza orașului Nădlac din domeniul public al statului și administrarea Ministerului
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Afacerilor Interne, prin Inspectoratul Teritorial al Poli
al orașului Nădlac.

16.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului cu privire la aprobarea
contractului de comodat cu Asocia
.
17.Proiect de hotărâre privind preluarea dreptului de administrare asupra
sectoarelor de drum, amplasamente al obiectivelor de investi
au făcut obiectul
contractului nr.362/18.10.2011 din cadrul Programului Na
Infrastructurii
18.Diverse.

Preşedinte de şedinţă
Mazuch Marinela Lumini

JURIDIC

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar
Gros Alexandru
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
str.1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300 Judeţul Arad
e-mail : office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

HOTĂRÂREA Nr.56
Din 30.04.2013
privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac
din data de 08.04.2013

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din
data de 30.04.2013,
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 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 08.04.2013, 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 şi Contencios

PREŞEDINTE DE
LEGALITATE
MAZUCH MARINELA LUMINI

JURIDIC

SECRETAR
ALEXANDRU GROS

07.05.2013

1

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

Anexa la HCL nr.56/30.04.2013

PROCESUL VERBAL
al desfăşurării şedinţei ordinare din data de 08.04.2013 a Consiliului local Nădlac
Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 08.04.2013 a fost
convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.125/01.04.2013, prin convocator
şi înmânarea invitaţiilor.
La lucrările şedinţei participă următorii consilieri: Bodnărescu Vasile Constantin,
Harazin Andrei, Kszenics Pavel, Lupșa Eugen, Mazuch Marinela Luminița Felicia, Balint Ioan
Iaroslav, Kovacs Ștefan Andrei, Porubski Ioan Dușan, Șomrak Dușan- viceprimar, Tocilă
Bogdan Valentin, Kiszel Dușan, Faur Maria Carmen, Paliș Gligor, Paladie Răzvan Florin,
Ambruș Lubomir Ivan- toți consilierii.
La şedinţă participă d-l primar Vasile Ciceac, d-l secretar Gros Alexandru, d-na
consilier juridic Ianecsko Alina, d-l Aldea Ioan- compartiment administrarea patrimoniului
local, d-l Cralic Ioan- compartiment contabilitate-casierie din cadrul primăriei, d-l Roszkoș
Ioan- șef SVSU Nădlac, d-l Iamriska Cristian- reprezentant NT TV, reprezentanți S.C.
Apoterm Nădlac S.A..: d-l Șproch Sorin și d-l Negrău Traian.
D-l secretar constată că la ședință sunt prezenți toți consilierii aflați în funcție, astfel
declarând şedinţa legal constituită.
Preşedintele de şedinţă, d-na Mazuch Marinela, 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 08.04.2013.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 27.03.2013.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea indemnizaţiilor personalului voluntar din
cadrul Serviciului voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Nădlac pe anul 2012.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii, numărului
de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor
publice din subordinea Consiliului Local Nădlac
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului
Local al oraşului Nădlac pe anul 2013.
6.Proiect de hotărâre privind reprezentarea intereselor Orașului Nădlac în Dosar
nr.969/59/2011 de către Cabinet Avocat Vodă Petru Rareș.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.
APOTERM NĂDLAC S.A. pe anul 2013.
8.Diverse.
Președintele de ședință întreabă consilierii dacă există propuneri de modificare a
ordinei de zi.
D-l primar propune ca pct.7 să devină pct.3 deoarece există invitați la acest punct,
pentru a nu fi necesar să participe la dezbaterile privind bugetul de venituri și cheltuieli al
orașului pentru anul 2013.
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Deoarece nu sunt alte propuneri 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 08.04.2013”, cu propunerea de modificare,
care este aprobat cu 15 voturi DA ( unanimitate de voturi ). Se face precizarea că 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 27.03.2013.
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
27.03.2013”, fiind aprobat cu 15 voturi DA ( unanimitate de voturi ), votul necesar pentru
adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 8 voturi ).
Se trece la pct.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli al S.C. APOTERM NĂDLAC S.A. pe anul 2013.
D-l Șproch Sorin mulțumește d-lui primar pentru faptul că s-a modificat ordinea de zi,
face precizarea că întocmirea bugetului societății s-a efectuat greoi, deoarece este lipsit de
experiență în acest sens, în ce privește veniturile având în vedere procedura de încasare,
faptul că facturile emise în luna decembrie 2012, au ca dată scadentă luna ianuarie 2013, de
asemenea având în vedere faptul că nu s-au putut prevedea venituri mai mari decât cele
încasate în anul 2012, sigur veniturile vor fi mai ridicate decât cele prevăzute și automat și
profitul societății va fi mai ridicat. De asemenea, conform indicatorilor de performanță din
contractul de manager, societatea trebuie să facă tot posibilul să nu fie în pierdere, să
realizeze profit, face precizarea că societatea nu are alte datorii decât cele cunoscute de
către consiliu, și nici la bugetul statului.
Nefiind alte discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 13 voturi DA, 2 abținere: Tocila
Bogdan, Kszenics Pavel, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității
consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ).
Se trece la pct.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indemnizaţiilor personalului
voluntar din cadrul Serviciului voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Nădlac pe anul 2012.
Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 15 voturi DA, votul necesar
adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ).
Se trece la pct.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de
funcții pentru anul 2013.
D-l secretar face precizarea că având în vedere faptul că primăria nu a primit răspuns
din partea ANFP referitor la avizarea funcțiilor publice în ce privește propunerile de
modificare a organigramei, se propune aprobarea organigramei doar pentru personalul
contractual, fără modificări în ce privește funcționarii publici.
Nefiind alte discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, cu propunerea de modificare, fiind pronunțate 15
voturi DA, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității consilierilor
aflați în funcție ( 8 voturi ).
Se trece la pct.6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al Consiliului Local al oraşului Nădlac pe anul 2013.
Președintele de ședință constată faptul că din partea comisiilor de specialitate se
acordă aviz favorabil cu amendamente, trecând la analiza bugetului pe capitole, astfel:
- venituri estimate și echilibrate- în cuantum de 17290,50 mii lei- nefiind observații- se
supune la vot, fiind pronunțate 15 voturi DA
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- propunerea inițială de cheltuieli cu repartizarea inițială propusă de către executiv, care a
fost și afișată pentru respectarea procedurii de transparență, se supune la vot, fiind
pronunțate 15 voturi NU
D-l Porubski Ioan susține că nu a văzut afișat bugetul.
D-l secretar susține că acesta a fost afișat la sediul primăriei, în termenul stabilit,
anunțul propriu-zis a fost postat pe site-ul primăriei, site-ul NT-TV, nefiind formulate nici un
fel de observații, contestații, obiecțiuni din partea cetățenilor.
Președintele de ședință prezintă spre dezbatere bugetul de cheltuieli care a fost
propus în ședința reunită a comisiilor de specialitate a consiliului:
- Capitolul 51.02 Autorități publice
- Cheltuieli publice- 913 mii lei, nefiind discuții, se supune la vot- 15 voturi DA
- Bunuri și servicii- 554,50 mii lei, nefiind discuții, se supune la vot- 13 voturi DA, 2
abținere: Tocila Bogdan, Kszenics Pavel
- Alte transferuri- 244,50 mii lei, nefiind discuții, se supune la vot- 15 voturi DA
- Proiecte cu finanțare- 1895 mii lei, nefiind discuții, se supune la vot- 15 voturi DA
- Active nefinanciare- 889,50 mii lei
Înainte de acest punct, d-l Paladie Răzvan, solicită o pauză de consultare.
După pauză, d-l Porubski Ioan, solicită explicații referitor la suma de 700 mii lei
solicitată de către d-l primar la Consiliul Județean Arad pentru sediu administrative- primărie
nouă.
D-l primar face precizarea că această lucrare este contractată încă din anul 2010,
nefiind finanțată din bugetul local, ci din surse extrabugetare, respectiv bugetul Consiliului
Județean, respectiv Guvern, în anul 2013 au fost efectuate anumite lucrări, nefiind emise
facturi din lipsă de fonduri, pentru a nu exista datorii, fiind necesar în primul rând efectuarea
plății lucrărilor care au fost deja efectuate, se cunoaște foarte bine că în situația în care nu
se fac investiții în acest imobil, acesta poate să devină o ruină, clădirea este necesar să fie
închisă cu ferestre, uși, dacă vor mai rămâne sume după achitarea acestora, precum și după
plata lucrărilor efectuate, se vor putea cheltui ulterior pentru altă destinație, dar această
clădire este necesar să arate cumva, pe urmă vom vedea care va fi destinația acesteia, mai
ales având în vedere faptul că sumele cheltuite nu sunt de la bugetul local.
D-l Porubski Ioan pune întrebarea care este motivația pentru care s-a solicitat suma
de 700 mii lei pentru acest obiectiv.
D-l primar face precizarea că s-a solicitat suma de 800 mii lei și s-a primit 700 mii lei
pentru continuarea lucrărilor și închiderea clădirii, pentru centru administrative s-a solicitat
400 mii lei, s-a primit 200 mii lei, la fel pentru ștrand s-a solicitat 400 mii lei și s-a primit 200
mii lei, sumele fiind astfel aprobate de către Consiliul Județean Arad, fiind decizia acestuia.
D-l Bodnărescu Vasile este de părere că d-l primar atunci când face o solicitare pentru
anumite sume, este necesar să se consulte și cu consilierii, deoarece s-ar putea ca cele două
entități să nu aibă aceeași strategie, acea clădire ideal ar fi să devină școală, și nu primărie,
posibil ca proiectul să fie respins, și atunci nu mai primim nici sumele de la consiliul
județean; consideră ca pe viitor înainte de a fi solicitate sume pentru diferite obiective, să se
consulte cu consilierii, de asemenea era ideal să se cunoască și care sunt datoriile față de
societatea care a executat lucrarea, deoarece acum este necesar să fie luată o decizie în
necunoștință de cauză, în ce privește acest proiect, va fi de accord pentru ca să nu se piardă
sumele, dar pe viitor asemenea situație nu va mai fi acceptată.
D-l primar susține că probabil ar fi trebuit să se consulte dinainte, însă având în
vedere faptul că aceste lucrări sunt deja efectuate, a considerat că reprezintă o prioritate
efectuarea plății în primul rând a celor executate deja.
D-l Paladie Răzvan este de părere că este necesar consultarea consilierilor, o ședință
comună convocată în care să se discute problemele ridicate de locuitori, obiectivele, nevoile
orașului.
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Nefiind alte discuții, președintele de ședință supune la vot capitolul mai sus
menționat, respectiv alocarea sumei de 889,50 mii lei la Active nefinanciare, fiind pronunțate
12 voturi DA, 2 NU: Tocila Bogdan, Kszenics Pavel, 1 abținere: Porubski Ioan
- total Capitol 51.02- 4496,50 mii lei- 15 voturi DA
- Capitol 54.02 Evidența informatizată a persoanei
- Cheltuieli de personal- 79 mii lei, Bunuri și servicii- 31 mii lei, Active nefinanciare191 mii lei, total capitol- 301 mii lei- nefiind discuții la acest capitol, capitolul cu repartizările
efectuate pe fiecare subcapitol este supus la vot, fiind pronunțate 15 voturi DA
- Capitol 61.02 protecție civilă și poliție locală
- Cheltuieli de personal- 294 mii lei, Bunuri și servicii- 148 mii lei, total capitol- 442 mii
lei- nefiind discuții la acest capitol, capitolul cu repartizările efectuate pe fiecare subcapitol
este supus la vot, fiind pronunțate 15 voturi DA
- Capitol 66.02 Sănătate
- Cheltuieli de personal- 286 mii lei, Bunuri și servicii- 65 mii lei, total capitol- 351 mii
lei- nefiind discuții la acest capitol, capitolul cu repartizările efectuate pe fiecare subcapitol
este supus la vot, fiind pronunțate 15 voturi DA
- Capitol 65.02 Învățământ
- Cheltuieli de personal- 2946 mii lei, Bunuri și servicii- 781 mii lei, Alte cheltuieli- 15
mii lei, Active nefinanciare- 5,50 mii lei, total capitol- 3747,50 mii lei- nefiind discuții la acest
capitol, capitolul cu repartizările efectuate pe fiecare subcapitol este supus la vot, fiind
pronunțate 15 voturi DA
- Capitol 67.02 Cultură, religie și recreere
- Cheltuieli de personal- 77 mii lei, Bunuri și servicii- 141 mii lei, Transferuri- 243,50
mii lei, Alte cheltuieli- 316 mii lei, Active nefinanciare- 219 mii lei, total capitol- 996,50 mii
lei- nefiind discuții la acest capitol, capitolul cu repartizările efectuate pe fiecare subcapitol
este supus la vot, fiind pronunțate 15 voturi DA
- Capitol 68.02 Asigurare asistență socială
- Cheltuieli de personal- 300 mii lei, Bunuri și servicii- 75 mii lei, Proiecte cu
finanțare- 279 mii lei, total capitol- 659 mii lei- nefiind discuții la acest capitol, capitolul cu
repartizările efectuate pe fiecare subcapitol este supus la vot, fiind pronunțate 15 voturi DA
- Capitol 70.02 Locuințe și servicii de dezvoltare publică
- Bunuri și servicii- 324,50 mii lei, Dobânzi- 148 mii lei, Active nefinanciare- 161,50 mii
lei, total capitol- 634 mii lei- nefiind discuții la acest capitol, capitolul cu repartizările
efectuate pe fiecare subcapitol este supus la vot, fiind pronunțate 15 voturi DA
- Capitol 74.02 Protecție mediu
- Bunuri și servicii- 819,50 mii lei, Active nefinanciare- 695 mii lei, total capitol1514,50 mii lei- nefiind discuții la acest capitol, capitolul cu repartizările efectuate pe fiecare
subcapitol este supus la vot, fiind pronunțate 15 voturi DA
- Capitol 81.02 Rețele termice și punct termoficare
- Active nefinanciare- 161,50 mii lei, Împrumut- 50 mii lei, total capitol- 211,50 mii leinefiind discuții la acest capitol, capitolul cu repartizările efectuate pe fiecare subcapitol este
supus la vot, fiind pronunțate 15 voturi DA
- Capitol 84.02 Străzi
- Bunuri și servicii- 703,50 mii lei, Proiecte cu finanțare- 3148,50 mii lei, Active
nefinanciare- 85 mii lei, total capitol- 3937,50 mii lei- nefiind discuții la acest capitol, capitolul
cu repartizările efectuate pe fiecare subcapitol este supus la vot, fiind pronunțate 15 voturi
DA
D-na Mazuch Marinela este de părere, având în vedere faptul că nu s-a reușit
repartizarea sumelor pe programul de lucrări, acesta să fie supus spre aprobare ca sumă
totală, urmând ca repartizarea sumelor pentru pavare, împietruire, asfaltare, pavare
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trotuare, dacă este cazul cu stabilirea străzilor, a dimensiunilor acestora, să fie aprobate
printr-o hotărâre de consiliu ulterioară, la fel urmând a se proceda și cu fondul de rezervă.
Având în vedere repartizarea pe capitole, subcapitole pe cheltuieli, președintele de
ședință supune la vot art.1 al proiectului de hotărâre, fiind pronunțate 15 voturi DA,
trecându-se la art.2 al acestuia.
D-l Paladie Răzvan susține că atunci când se solicită sumele sau se depun anumite
oferte de preț, compartimentul de specialitate să precizeze clar pentru ce anume se solicită
acestea, deoarece s-a produs o confuzie în ce privește sumele solicitate pentru
supravegherea video.
D-l Aldea Ioan face precizarea că în referat s-a precizat că este vorba despre zona
centrală.
D-na Mazuch Marinela face precizarea că lista de investiții va trebui refăcută conform
bugetului de cheltuieli aprobat, fiind vorba despre rândul Active nefinanciare, sumele fiind
cele aprobate conform acestui rând bugetar.
Nefiind alte propuneri sau obiecțiuni, președintele de ședință supune la vot lista de
investiții, respectiv art.2 al proiectului de hotărâre, fiind aprobată cu 15 voturi DA.
În ce privește art.3, anexa cu salariații, aceasta va trebui refăcută, astfel cum se va
primi avizul ANFP asupra funcțiilor publice, sumele fiind recalculate, se supune la vot anexa
nr.3, fiind pronunțate 15 voturi DA.
D-na Mazuch Marinela precizează că programul de lucrări se va aproba ulterior, în
cadrul acestei ședințe fiind supusă spre aprobare doar suma totală care se va repartiza
ulterior pe lucrări, aceasta este supusă la vot și aprobată în unanimitate de voturi. Bugetul
de venituri și cheltuieli, proiectul de hotărâre în totalitate, cu propunerile de modificare
aprobate, este supus la vot și aprobat în unanimitate de voturi- 15 voturi DA, votul necesar
adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ).
D-l Lupșa Eugen solicită ca pe viitor, compartimentele de specialitate care vor solicita
suplimentarea sumelor aprobate pe buget, să depună referat cu justificarea sumelor
aprobate și cheltuite pentru capitolul respectiv; pentru fiecare ședință ordinară/ședință
lunară a comisiilor de specialitate, solicită depunerea de către compartimentul achiziții
publice a unei informări cu privire la încheierea contractelor de achiziție publică pentru luna
anterioară, iar compartimentului administrarea patrimoniului local depunerea situației
lucrărilor executate pentru luna anterioară.
D-l Paladie Răzvan susține că a constatat că există sume destul de ridicate cheltuite
pentru facturi telefonice, la școală, să se verifice listele de apeluri telefonice efectuate.
Se trece la pct.7. Proiect de hotărâre privind reprezentarea intereselor Orașului
Nădlac în Dosar nr.969/59/2011 de către Cabinet Avocat Vodă Petru Rareș.
D-l secretar precizează că este vorba despre procesul pe care instituția îl are pe rol,
reclamant Curtea de Conturi, consiliul local a aprobat un mandat general pentru acest
cabinet de avocat, însă instanța a solicitat depunerea la dosar a unui mandat special.
Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 15 voturi DA ( unanimitate de
voturi ), votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul
consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).
Se trece la pct.8. Diverse.
D-na Mazuch Marinela prezintă adresele depuse de către S.C. G&E INVEST 2003
S.R.L. și S.C. ASA SERVICII ECOLOGICE S.R.L.
D-l Paladie Răzvan susține că din adresa societății G&E rezultă faptul că societatea în
mare parte se conformează celor solicitate, propune ca la groapa de deșeuri să fie pus lacât
cu cheie, care să fie dată la d-l Pop Ioan de la serviciul poliției locale.

5

D-l Aldea Ioan face precizarea că tariful propus de societatea G&E este de 5,67
lei/persoană la care se adaugă TVA, din partea societății ASA de asemenea există adresă cu
privire la o propunere de tarif.
D-l Bodnărescu Vasile este de părere că sigur oferta ASA mai poate să fie negociată.
D-l Aldea Ioan susține că în contractul provizoriu încheiat cu orașul Nădlac se
stabilește faptul că serviciul de salubrizare prestat de către societatea G&E se va desfășura
până la organizarea licitației publice în vederea delegării serviciului.
D-l Paladie Răzvan susține că orice contract prevede posibilitatea rezilierii, de
asemenea în ce privește prețul propus societatea să se mai gândească cu privire la acesta,
este suficient prețul fără TVA, societatea dacă dorește majorarea prețului, să depună un
studiu de cost.
D-na Mazuch Marinela este de părere să fie organizată o întrevedere cu fiecare dintre
cele două societăți în parte.
D-l Paladie Răzvan este de părere că această întrevedere să fie realizată în zile
diferite, la această ședință fiind prezenți și membri consiliului local, convocarea fiind
efectuată cu câteva zile înainte de desfășurarea acesteia.
D-l Lupșa Eugen susține ca această convocare să fie efectuată pentru tot consiliul, pe
email și cine dorește să participe.
D-na Faur Maria susține că în adresa societății G&E se stabilește faptul că colectarea
deșeurilor se va efectua în alte zile decât s-a făcut până în prezent, dar nu se prevede data
începerii modalității de colectare.
D-l Tocila Bogdan ridică problema furturilor care se fac la campusul școlar în ce
privește fierul, este de părere să fie închis acest imobil, eventual să se ia de acolo ce se
poate lua, deoarece altfel se fură.
D-l Aldea Ioan susține că s-a luat deja o cantitate de aproximativ 5 remorci de fier
care s-a depozitat la achiziții, de asemenea mai există ceva panouri electrice care se află sub
tensiune.
D-l primar face precizarea în ce privește situația solicitată de către d-l Lupșa Eugen cu
privire la situația contractelor pe achiziții publice, este foarte bine că s-a solicitat această
situație, face precizarea că toate contractele a căror valoare depășește suma de 15.000 Euro
se încheie în baza prevederilor Ordonanței nr.34, al achizițiilor publice.
D-l Bodnărescu Vasile ridică problema grămezilor de resturi vegetale din fața localului
3 școală, să fie luate măsuri pentru înlăturarea acestora.
D-l Paladie Răzvan întreabă pe ce dată se stabilește convocarea consilierilor pentru
dezbaterea propunerilor pentru programul de lucrări edilitar gospodărești pentru anul 2013.
De comun acord se stabilește ca dată a acesteia ziua de marți, 9.04.2013, orele
17,00, se solicită de asemenea prezența în cadrul acestei ședințe și a d-lui Dvorciac Dan.
Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, nefiind discuții,
d-na Mazuch Marinela Luminița Felicia- preşedinte de şedinţă declară închise lucrările
şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 08.04.2013.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare originale.
Președinte de ședință
Mazuch Marinela Luminița Felicia

Secretar
Alexandru Gros
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CONSILIUL LOCAL AL 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

HOTĂRÂREA Nr.57
din 30.04.2013
privind aprobarea modificării și completării organigramei consiliului, a aparatului de
specialitate al primarului, precum şi a statului de funcţii pentru anul 2013
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedin
30.04.2013,
Având în vedere:

a extraordinară din data de

-

Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.4003/2013
Referatul compartimentului resurse umane din cadrul primăriei
nr.4001/2013
- Avizul Agen
înregistrat la primăria orașului Nădlac sub nr.3999/12.04.2013
- Adresa Instituţiei Prefectului nr.900/06.02.2013, înregistrată la primăria
orașului Nădlac sub nr.1573/21.02.2013
- Adresa Clubului Sportiv Victoria Nădlac nr.18/25.04.2013, înregistrată la
primăria orașului Nădlac sub nr.4609/25.04.2013
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.52/08.04.2013 privind aprobarea
organigramei şi a statului de funcţii pe anul 2013
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.53/08.04.2013 privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe
anul 2013
- prevederile art.107 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi
completările ulterioare
- prevederile OUG nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea
unor măsuri financiare
- 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 înfiin
adrul
organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului pentru
anul 2013, prin :
JURIDIC

07.05.2013

1

-

înfiin
, în cadrul compartimentului audit public intern a unei func
publice de auditor, clasa I, gradul profesional asistent, clasa de salarizare
32
- transformarea funcţiei publice vacante din cadrul Compartimentului
Urbanism într-o funcţie publică într-o funcţie publică de nivel inferior, cu
încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat şi în fondurile bugetare
anuale alocate, în spe
, transformarea func
consilier, clasa I, grad profesional superior, clasa de salarizare 44
în func
, clasa I, grad profesional debutant,
clasa de salarizare 24
- transformarea unei funcţii publice vacante din cadrul Compartimentului
contabilitate casierie într-o funcţie publică de nivel superior, cu încadrarea
în numărul maxim de posturi aprobat şi în fondurile bugetare anuale
alocate, în spe
, transformarea func
, clasa
III, grad profesional superior, clasa de salarizare 21 în func
publică de inspector, clasa I, grad profesional debutant, clasa de
salarizare 24
- transformarea unei funcţii publice vacante din cadrul Serviciului Poli
Locale Nădlac într-o funcţie publică de nivel superior, cu încadrarea în
numărul maxim de posturi aprobat şi în fondurile bugetare anuale alocate,
în spe
, transformarea func
, clasa
III, grad profesional asistent, clasa de salarizare 13 în func
publică de poli
al, clasa I, grad profesional asistent, clasa
de salarizare 27
Art.2. Se aprobă înfiin
sportiv Victoria Nădlac a
sec
dans sportiv- majorete.
Art.3. Se aprobă modificarea și completarea organigramei consiliului, a
aparatului de specialitate al primarului, precum şi statul de funcţii al aparatului de
specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea
Consiliului Local Nădlac, conform anexelor nr.1-4 care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă modificarea numărului de salariaţi, permanenţi şi temporari,
şi a fondului salariilor de bază pentru anul 2013, conform anexei nr.5, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Prezenta hotărâre modifică și completează în mod corespunzător
anexele nr.1, 2, 5 și 7 din Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.52/08.04.2013 și
anexa nr.3 din Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.53/08.04.2013.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului resurse umane din cadrul primăriei
- compartimentului audit public intern din cadrul primăriei
- compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei
- Clubului Sportiv Victoria Nădlac
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul juridic și Contencios
administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios .
PREŞEDINTE DE
LEGALITATE
MAZUCH MARINELA LUMINI

JURIDIC

SECRETAR
ALEXANDRU GROS

07.05.2013

2

JURIDIC

07.05.2013
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H O T Ă R Â R E A Nr.58
Din 30.04.2013
privind aprobarea programului de lucrări edilitar-gospodăre
finan
pentru anul 2013

și dotări

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
30.04.2013,
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.3990/2013
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul
primăriei nr.4394/2013
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.53/08.04.2013 privind aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului local al orașului Nădlac pe
anul 2013
- Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare
- prevederile Legii nr.5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013
- prevederile art.36(2), lit.b, (4), lit.a din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare
- Prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 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 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 programul de lucrări edilitar-gospodăre
finan
pentru anul 2013, conform anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- compartimentului achizi
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios
Admionistrativ – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE
LEGALITATE
MAZUCH MARINELA LUMINI

SECRETAR
ALEXANDRU GROS

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC
315500-Nădlac, str.1 Decembrie,nr.24,tel:0257474325,Fax:473300
e-mail:office@primaria–nadlac.ro, www.primaria-nadlac.ro

HOTĂRÂREA NR.59
din 30.04.2013
privind aprobarea Planului de investiţii pe anul 2013 pe domeniul public al Oraşului
Nădlac concesionat Companiei de Apă Arad S.A., care se realizează din fonduri IID
(Fond de Întreţinere Înlocuire şi Dezvoltare)
Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
30.04.2013,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.3991/2013
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
nr.2685/2013
- referatul SVSU Nădlac nr.3800/2013
- adresa S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. nr.4463/11.03.2013, înregistrată la
primăria oraşului Nădlac sub nr.2685/11.03.2013
- prevederile art.10 din Ordonanţa de Urgenţă nr.198/2005 privind constituirea,
alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare
- prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu
modificările şi completările ulterioare
- prevederile Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare,
cu modificările şi completările ulterioare
- Prevederile Art.35 (3) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare
- prevederile Art.11, alin.(1) şi (2) şi Art.36 alin.(2) lit. „d” ,,e”, alin.(6), pct.14,
alin.(7) lit ,, c” din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură,
juridică şi de disciplină,
- Avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie
mediu şi turism, administraţie publică locală
- Avizul favorabil al comisiei pentru activită
-culturale, culte, învă
sănătate
opii, tineret și sport
În temeiul Art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Planul de investiţii pe anul 2013 pe domeniul public al Oraşului
Nădlac concesionat Companiei de Apă Arad S.A., în sumă totală de 266.500 lei, care se
realizează din fonduri IID (Fond de Întreţinere Înlocuire şi Dezvoltare), conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac,

JURIDIC

07.05.2013

1

- S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.
-Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
-Compartimentului contabilitate- casierie din cadrul primăriei
-Instituţiei Prefectului Judeţului Arad, Serviciul Juridic și Contencios
Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE
MAZUCH MARINELA LUMINI

JURIDIC

SECRETAR
ALEXANDRU GROS

07.05.2013
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HOTĂRÂREA Nr.60
Din 30.04.2013
privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Nădlac în Adunarea generală a
S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. să voteze aprobarea planului de administrare al
Consiliului de Administra
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
30.04.2013,
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac Nădlac nr.3992/2013
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul
primăriei nr.3863/2013
- adresa S.C. Compania de Apă Arad S.A. nr.6445/08.04.2013,
înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr.3863/09.04.2013
- prevederile art.13 din OUG nr.109/2011 privind guvernan
a întreprinderilor publice
- prevederile art.15(3), lit.j ale Actului constitutiv al S.C. COMPANIA DE
APĂ ARAD S.A.
- avizul favorabil al Comisiei pentru activităţi economico-financiare,
agricultură, juridică şi de disciplină
- avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,
protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală
În temeiul art.36(2), lit.a, (3), lit.c, art.45 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se mandatează reprezentantul în Adunarea Generală a Acţionarilor a
operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.- d-l KOVACS ŞTEFAN,
consilier local în cadrul Consiliului Local al oraşului Nădlac, cetăţean român, născut la
data de 03.02.1968 în localitatea Nădlac, domiciliat în oraşul Nădlac, str. Dr. M. Luther,
nr.120, posesor al C.I. seria AR, nr.417285, eliberat de Poli
Nădlac la
data de 14.01.2009, să voteze aprobarea planului de administrare al Consiliului de
Administra
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- primarului oraşului Nădlac
- S.C. Compania de Apă Arad S.A.
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- locuitorilor oraşului Nădlac, prin afişare
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios
Administrativ– Compartiment Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios
PREŞEDINTE DE
MAZUCH MARINELA LUMINI

JURIDIC

SECRETAR
ALEXANDRU GROS

07.05.2013
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HOTĂRÂREA Nr.61
din 30.04.2013
privind respingerea sesizării Institu
-jude
Hotărârii nr.27/19.02.2013 adoptată de către Consiliul Local al orașului Nădlac
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data
de 30.04.2013,
Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.4137/2013
- Referatul secretarului orașului Nădlac nr.3966/2013
- Sesizarea privind nelegalitatea Hotărârii nr.27/19.02.2013 adoptată de
către Consiliul Local al ora
jude
iv
nr.1415/05.04.2013, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub
nr.3966/11.04.2013
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.27/19.02.2013 privind aprobarea
vânzării terenului în suprafaţă de 1385 mp, parcela cu nr. cad.
302133, evidenţiată în CF nr. 302133 Nădlac, teren situat în oraşul
Nădlac, jud. Arad, d-nei Drienyovszki Susana, cu domiciliul în orașul
Nădlac, str. V. Lucaciu nr. 118, jud. Arad şi d-lui Drienyovszki Ioan, cu
domiciliul în oraşul Nădlac, str. Războieni nr. 5, jud. Arad
- 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
- 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 respinge sesizarea Institu
-jude
nelegalitatea Hotărârii nr.27/19.02.2013 adoptată de către Consiliul Local al orașului
Nădlac.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică :
 primarului oraşului Nădlac
 compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
 Instituţiei Prefectului - judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios
Administrativ – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi
Contencios
PREŞEDINTE DE
MAZUCH MARINELA LUMINI

SECRETAR
ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA
____________________________________________________________________
CONSILIUL LOCAL AL 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

HOTĂRÂREA Nr.62
Din 30.04.2013
privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 813 mp, parcela cu nr. cad.
302277, evidenţiată în CF nr. 302277 Nădlac, teren situat în oraşul Nădlac, jud. Arad,
d-nei Draga Ana-Elena, domiciliată în oraşul Nadlac, str. Ludevit Boor nr. 6, jud. Arad
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data
de 30.04.2013,
Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.2907/2013
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din
cadrul primăriei nr. 2890/14.03.2013
- Cererea d-nei Draga Ana-Elena, înregistrată la primăria oraşului
Nădlac sub nr. 700/21.01.2013
- 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
- Extrasul CF nr.302277 Nădlac
- planul de încadrare în zonă
- adeverinţa nr.698/19.02.2013, emisă de către compartimentul
urbanism, care face dovada utilizării efective a terenului solicitat cu
destinaţia de curţi-construcţii
- certificatul fiscal eliberat de către compartimentul impozite şi taxe
nr. 702/14.03.2013, din care rezultă achitarea impozitelor şi taxelor
locale
- 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,
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HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă vânzarea terenului intravilan în suprafaţă 813 mp, parcela
cu nr. cad. 302277, evidenţiată în CF nr. 302277 Nădlac, teren situat în oraşul
Nădlac, jud. Arad, d-nei Draga Ana-Elena, legitimată cu C.I seria AR nr. 610903,
eliberată de Poliţia oraşului Nădlac la data de 11.02.2003, CNP 2710313024484,
domiciliată în oraşul Nădlac, str. Ludevit Boor nr. 6, 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. 302277,
evidenţiată în CF nr. 302277 Nădlac, în suprafaţă de 813 mp, teren situat în oraşul
Nădlac, jud. Arad, nu a făcut obiectul prevederilor legilor proprietăţii.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică :
 primarului oraşului Nădlac
 compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul
primăriei
 compartimentului impozite-taxe din cadrul primăriei
 D-nei Draga Ana-Elena, domiciliată în oraşul Nădlac, str. Ludevit
Boor nr. 6, jud. Arad
 Instituţiei Prefectului - judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios
Administrativ – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi
Contencios
PREŞEDINTE DE
LEGALITATE
MAZUCH MARINELA LUMINI

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU
SECRETAR
ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA
____________________________________________________________________
CONSILIUL LOCAL AL 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

HOTĂRÂREA Nr.63
Din 30.04.2013
privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 943 mp, parcela
cu nr. top. 12345-12350/40/1, evidenţiată în CF nr. 304906 Nădlac şi a
parcelei cu nr. top. 12345-12350/40/3, evidenţiată în CF nr. 304907
Nădlac, teren situat în oraşul Nădlac, jud. Arad, d-nei Matus Ana şi d-lui
Matus Ioan, domiciliaţi în oraşul Nădlac, Cartierul Nou nr. 45, jud. Arad
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data
de 30.04.2013,
Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.4400/2013
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din
cadrul primăriei nr. 4271/14.04.2013;
- cererea d-nei Matus Ana şi a d-lui Matus Ioan, înregistrată la
Primăria oraşului Nădlac sub nr. 2751/12.03.2013;
- 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.43/27.03.2013 privind
aprobarea trecerii în proprietatea privată a Oraşului Nădlac a
terenului în suprafaţă de 693 mp, parcela nr. top. 1234512350/40/1, evidenţiată în CF nr. 304906 Nădlac (provenită din
conversia de pe hârtie a CF nr. 8738 Nădlac) şi a terenului în
suprafaţă de 250 mp, parcela nr. top. 12345-12350/40/3,
evidenţiată în CF nr. 304907 Nădlac (provenită din conversia de pe
hârtie a CF nr. 8738 Nădlac)
- 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. 304900 Nădlac
- Extras CF nr. 304906 Nădlac
- Extras CF nr. 304907 Nădlac
- planul de încadrare în zonă
- adeverinţa nr.2753/17.04.2013 și nr.2753/A/17.04.2013 emisă de
către compartimentul urbanism, care face dovada utilizării efective a
terenului solicitat cu destinaţia de curţi-construcţii
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certificatul fiscal eliberat de către compartimentul impozite şi taxe
nr. 2746/13.03.2013, din care rezultă achitarea impozitelor şi
taxelor locale
- 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 totală de 943 mp,
parcela cu nr. top. 12345-12350/40/1, evidenţiată în CF nr. 304906 Nădlac - Nr.
CF vechi 8738 Nădlac (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 8738 Nădlac ),
în suprafaţă de 693 mp şi a parcelei cu nr. top. 12345-12350/40/3, evidenţiată în
CF 304907 Nădlac – nr. CF vechi 8738 Nădlac (provenită din conversia de pe hârtie
a CF nr. 8738 Nădlac), teren situat în oraşul Nădlac, judeţul Arad, d-nei Matus
Ana, legitimată cu C.I. seria AR nr. 357092, eliberată de SPCLEP Nădlac la data de
14.08.2007, CNP 2400810024487 şi d-lui Matus Ioan, legitimat cu C.I. seria AR nr.
357093, eliberată de SPCLEP Nădlac la data de 14.08.2007, CNP 1340317024482,
domiciliaţi în oraşul Nădlac, Cartierul Nou nr. 45, 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. 67/03.05.2007.
Art.3. Pentru semnarea contractului de vânzare –cumpărare în forma
autentică, se desemnează :
- CICEAC VASILE
– primar
- GROS ALEXANDRU – secretar
care pot exercita acest mandat şi distinct, independent câte unul.
Art.4. Terenul menţionat în cuprinsul art. 1- parcela cu nr. top. 1234512350/40/1, evidenţiată în CF nr. 304906 Nădlac - Nr. CF vechi 8738 Nădlac
(provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 8738 Nădlac), în suprafaţă de 693 mp
şi a parcelei cu nr. top. 12345-12350/40/3, evidenţiată în CF 304907 Nădlac – nr.
CF vechi 8738 Nădlac (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 8738 Nădlac),
teren situat în oraşul Nădlac, jud. Arad, nu a făcut obiectul prevederilor legilor
proprietăţii.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică :
 primarului oraşului Nădlac
 compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul
primăriei
 d-nei Matus Ana şi d-lui Matus Ioan, domiciliaţi în oraşul Nădlac,
Cartierul Nou nr. 45, jud. Arad
 Instituţiei Prefectului - judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios
Administrativ – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi
Contencios
PREŞEDINTE DE
MAZUCH MARINELA LUMINI

ELICIA

SECRETAR
ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
str.1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300 Judeţul Arad
e-mail : office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

HOTĂRÂREA nr.64
Din 30.04.2013
privind însușirea procesului verbal de conciliere încheiat cu S.C. SUNTECH S.R.L.,
înregistrat la primăria orașului Nădlac sub nr.4328/29.04.2013
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din
data de 30.04.2013,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.4480/2013
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul
primăriei nr.4540/2013
- Procesul verbal de conciliere încheiat cu S.C. SUNTECH S.R.L., înregistrat
la primăria orașului Nădlac sub nr.4328/29.04.2013
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.99/18.06.2007 privind vânzarea
prin licita
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.48/19.03.2008 privind modificarea
și completarea caietelor de sarcini aprobate conform anexelor nr.1-2 la
Hotărârea Consiliului Local nr.99/18.06.2007
- Contractul
de
vânzare-cumpărare
încheiere
de
autentificare
nr.754/19.11.2007
- Contractul
de
vânzare-cumpărare
încheiere
de
autentificare
nr.273/08.05.2008
- Prevederile art. 36 (2), lit. „c” , 5, lit. „a”, „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 însușește procesul verbal de conciliere încheiat cu S.C. SUNTECH
S.R.L., înregistrat la primăria orașului Nădlac sub nr.4328/29.04.2013, prin care
păr
S.R.L. de comun acord convin
să se prezinte în fa
ate
al imobilelor Orașului Nădlac, ce formează obiectul contractului de vânzarecumpărare nr.754/19.11.2007, respectiv nr.273/08.05.2008, fără plata vreunui
pre
, urmând ca toate
costurile/cheltuielile preilejuite cu ocazia acestor demersuri să fie suportate integral
de către S.C. SUNTECH S.R.L., ca urmarea nerespectării prevederilor caietelor de
sarcini.
Art.2. În vederea semnării actului de transfer de proprietate al imobilelor
Ora
rului Public men
se desemnează primarul orașului Nădlac- Vasile Ciceac.
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Art.3. Semnarea actului de transfer de proprietate al imobilelor Orașului
Nădlac în fa
se va efectua cel târziu până la data de
31.05.2013.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Primarului oraşului Nădlac.
- Compartimentului impozite şi taxe din cadrul primăriei
- Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- S.C. SUNTECH S.R.L.
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios
Administrativ- Compartiment Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios
PREŞEDINTE DE
MAZUCH MARINELA LUMINI

SECRETAR
ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC
315500-Nădlac, str.1 Decembrie,nr.24,tel:0257474325,Fax:473300
e-mail:office@primaria–nadlac.ro, www.primaria-nadlac.ro

HOTĂRÂREA NR.65
din 30.04.2013
privind acordarea unui mandat reprezentantului oraşului Nădlac în A.G.A. la Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad
Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
30.04.2013,
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.4523/2013
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
oraşului Nădlac nr.4536/2013
- Adresa Asocia
tare Intrecomunitară Sistem Integrat de Gestionare a
Deșeurilor nr.158/16.04.2013, înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub
nr.4412/22.04.2013
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.68/15.04.2008 privind asocierea în scopul
realizării proiectului „ Sistem integrat de gestionare a deşeurilor pentru judeţul
Arad şi constituirea A.D.I. „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul
Arad”
- prevederile art.7, lit.a, art.16, alin.2, lit.c şi k, coroborat cu art.21, alin.1 din
Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a
Deşeurilor judeţul Arad
- prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilită
modificările și completările ulterioare
- prevederile Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare, cu modificările și
completările ulterioare
- prevederile art.36, alin.2, lit.c, d, e alin.6, lit.a, pct.14, alin.7, lit.c din Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură,
juridică şi de disciplină,
- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie
mediu şi turism, administraţie publică locală;
În temeiul art.45, alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă plata cotiza
bugetul Asocia
e Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a
De
Art.2. Se împuternicește d-l Vasile Ciceac- reprezentant al orașului Nădlac,
cetă
român, născut la data de 25.01.1952 în localitatea Hărnicești, jude
Maramureș, domiciliat în orașul Nădlac, str. V. Lucaciu, nr.91 B, jude
posesor al CI seria AR, nr.552429, eliberată de SPCLEP Nădlac, la data de 31.01.2012,
cu mandat

special să aprobe pentru anul 2013, în Adunarea Generală a Asociaţiilor din cadrul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor
judeţul Arad, în numele și pe seama consiliului local Nădlac, cuantumul anual al
cotizaţiei în sumă de 7950 lei, prevăzută pentru consiliul local al oraşului NĂDLAC și
proiectul bugetului de venituri
conform anexelor care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului administrarea patrimoniului local
- A.D.I. Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad
Instituţiei Prefectului - judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios
Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios
PREŞEDINTE DE
MAZUCH MARINELA LUMINI

SECRETAR
ALEXANDRU GROS

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

HOTĂRÂREA Nr.66
din 30.04.2013
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 extraordinară din data de
30.04.2013,
Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.4549/2013
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul
primăriei nr. 4417/22.04.2013
- adresa S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. nr.5353/25.03.2013, înregistrată
la primăria oraşului Nădlac sub nr. 3273/04.03.2013
- 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 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, reprezentând „Extindere reţea şi racord canal bloc ANL în
localitatea Nădlac”, „Amplasare cişmele apă, branşamente în localitatea Nădlac”,
„Extindere reţele de alimentare cu apă în localitatea Nădlac”, branşamente şi racorduri
de canal, apometru DN 65, înlocuire contoare, diminuarea valorii de inventar a „Reţelei
str. Decebal 125”, majorarea valorii de inventar a „Colectorului menajer str. G. Coşbuc
54”, majorarea valorii de inventar a „Căminului beton armat 3 compartimente” şi
majorarea valorii de inventar a mijloacelor fixe cu numerele de inventar 171982,
171983, 171984, 171985, conform anexelor nr. 1-11 care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă transmiterea în folosinţă a bunurilor menţionate în anexele nr. 1-11
către S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. pe toată perioada valabilităţii Contractului de
delegare prin concesiune ( Samtid ) nr. 648/30.12.2009.
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
0
1
7
1.8.1.

11

17

1.8.6.

Denumirea
bunului

- puţuri

2

Conducte de
aducţiune şi
distribuţie până la
limita proprietăţii
consumatorilor
- contoare apă
- branşamente apă
1.8.7. - racorduri canale

Elemente de
identificare
3
6 foraje 2.400 mp
1 foraj CF 8723 Nădlac
Nr. top. 12345-12350/24
Cartier Nou nr. 32-33
Suprafaţa 1.205 mp
47.000 m

58 racorduri

Anul
dobândirii,
sau, după
caz, dării în
folosinţă
4
1976 - 2012

1977-2012

1977 - 2012

Valoarea
de inventar
lei

Situaţia juridică
actuală

5
6
206.283,79 HCL 113/28.08.2001
HCL 75/28.04.2009
HCL 133/31.05.2011
HCL 32/20.03.2012
HCL
/30.04.2013
3.027.607,66 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
78.863,82 H.C.L. 62 /03.05.2012
1.609.263,56 HCL
/30.04.2013
5.188,98 H.C.L. 113/28.08.2001
H.C.L.
/30.04.2013

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică :
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei
- Consiliului Judeţean Arad
- S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.
- Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios
Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios
PREŞEDINTE DE ȘEDIN
MAZUCH MARINELA LUMINI

SECRETAR
ALEXANDRU GROS

CONSILIUL LOCAL AL 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

HOTĂRÂREA NR.67
din 30.04.2013
privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.175/18.12.2012
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data
de 30.04.2013,
Având în vedere:
Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.4548/2013
referatul secretarului orașului Nădlac nr.4539/2013
Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.175/18.12.2012 privind aprobarea vânzării
prin licitaţie publică a parcelei nr. cad.304758, eviden
în CF nr.304758
Nădlac, proprietatea privată a oraşului Nădlac
prevederile art.36(2), lit.”c”, (5), lit.”b” şi „c” şi art.123 din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare
prevederile Legii nr.214/2011 pentru organizarea, administrarea și exploatarea
pajiștilor
avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia
mediului şi turism, administraţie publică locală;
avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură,
juridică şi de disciplină;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.175/18.12.2012
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a parcelei nr. cad.304758, eviden
CF nr.304758 Nădlac, proprietatea privată a oraşului Nădlac.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică :
 primarului oraşului Nădlac
 compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
 Instituţiei Prefectului - judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios
Administrativ – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE
MAZUCH MARINELA LUMINI

JURIDIC

SECRETAR
ALEXANDRU GROS

07.05.2013

1

CONSILIUL LOCAL NĂDLAC
str.1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300 Judeţul Arad
e-mail : office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro
HOTĂRÂREA nr.68
din 30.04.2013
privind aprobarea protocolului finan
promovării culturii tradiţionale slovace

conservării şi

Consiliului Local Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
30.04.2013,
Având în vedere :
- Expunerea de motive a primarului nr.4607/2013
- referatul compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei
nr.4606/2013
- adresa Uniunii Democratice a Slovacilor și Cehilor din România
nr.1052/03.04.2013, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub
nr.3677/04.04.2013
- adresa Uniunii Democratice a Slovacilor și Cehilor din România
nr.1051/03.04.2013, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub
nr.3678/04.04.2013
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.53/08.04.2013 privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe
anul 2013
- Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare
- prevederile Legii nr.5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013
- 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 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă participarea Consiliului Local Nădlac împreună cu Uniunea
Democratică a Slovacilor și Cehilor din România, Filiala Zonală Arad, pentru
sus
unor activită
conservării şi promovării culturii tradiţionale
slovace.
Art.2. Se aprobă conţinutul protocolului de finan
a unor activită
în
vederea conservării și promovării culturii tradi
, conform anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică :
- primarul oraşului Nădlac
- compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei
- Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios
Admionistrativ – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios
PREŞEDINTE DE
MAZUCH MARINELA LUMINI

LITATE
SECRETAR

ALEXANDRU GROS

____________________________________________________________________
CONSILIUL LOCAL AL 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

HOTĂRÂREA Nr.69
Din 30.04.2013
privind aprobarea preluării cu transfer fără plată a unor imobile situate pe raza
orașului Nădlac din domeniul public al statului și administrarea Ministerului
Afacerilor Interne, prin Inspectoratul Teritorial al Poli
domeniul public al orașului Nădlac
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din
data de 30.04.2013,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.4619/2013
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din
cadrul primăriei nr.4625/2013
- adresa Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea
nr.2324136/23.04.2013, înregistrată la primăria oraşului Nădlac
sub nr.4593/24.04.2013
- prevederile art.9 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea
publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și
completările ulterioare
- prevederile art.36(2), lit.c, (9) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare
- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico financiare,
agricultură, juridică şi de disciplină
- Avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi
urbanism, protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală
- Avizul favorabil al comisiei pentru activită
-culturale, culte,
învă
protec
opii, tineret și sport
În temeiul art.45(3) din Legea nr.215/ 2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă preluarea cu transfer fără plată a imobilelor situate pe raza
orașului Nădlac din domeniul public al statului și administrarea Ministerului
Afacerilor Interne, prin Inspectoratul Teritorial al Poli
domeniul public al orașului Nădlac și administrarea consiliului local al orașului
Nădlac, cu următoarele date de identificare:
Nr.
crt.

1.

Nr.cad.M.A.I.

49-275
Jude
localitatea
Nădlac
(disponibilizat)

JURIDIC

Adresa

România,
Arad,
Loc.Nădlac,
Str.Grănicerilor,
Nr.2

Valoare
contabilă
( lei)

8537,46

Descrierea tehnică a imobilului
Suprafa
teren
- mp2000

07.05.2013

Nr.
construc
8

Suprafa
construită
- mp923,50

Nr.
M.F.P.

Suprafa
desfășurată
- mp1120,80

1

106372

2.

fost sediu
sector
49-277,
Jude
localitatea
Nădlac,
extravilan
(disponibilizat),
fost pichet de
grăniceri
Peregu Mare

România,
Arad,
Loc. Nădlac
extravilan

5418,18

10803

5

382,90

382,90

Art. 2. Imobilul men
public al orașului Nădlac va fi amenajat pentru destina
grădini
SVSU Nădlac, sediu asisten
după caz.
Art. 3. Imobilul men
public al ora
e parcare publică
pentru utilaje agricole.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei
de Frontieră Oradea
- Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul
primăriei
- Instituţiei Prefectului judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios
Administrativ, Compartiment Controlul Legalită
Contencios
PREŞEDINTE DE
LEGALITATE
MAZUCH MARINELA LUMINI

JURIDIC

SECRETAR
ALEXANDRU GROS

07.05.2013

2

106383

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
str.1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300 Judeţul Arad
e-mail : office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

HOTĂRÂREA nr.70
din 30.04.2013
privind emiterea acordului cu privire la aprobarea contractului de comodat cu
Asocia
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din
data de 30.04.2013,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.4656/2013,
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul
primăriei nr.4643/25.04.2013
- adresa Asocia
nr.8/25.04.2013, înregistrată la primăria
oraşului Nădlac sub nr.4642/25.04.2013
- contractul de comodat încheiat cu Liga Jude
pentru Clubul pensionarilor Nădlac, înregistrat la primăria orașului
Nădlac sub nr.5092/28.06.2005, cu actele adi
- Prevederile art. 36 (2), lit. c şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
- Extras CF nr.10018 Nădlac
- Extras CF nr.300184-C1-U1 Nădlac
- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare,
agricultură, juridică şi de disciplină,
- Avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,
protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală,
- Avizul favorabil al comisiei pentru activită i social-culturale, culte,
învă
copii, tineret și sport
În temeiul art. 45(3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se emite acordul consiliului local Nădlac cu privire la folosirea în comun de
către Asocia
Arad, reprezentantă legal de către d-l Mazuch Emil Francisc, domiciliat în orașul
Nădlac, str. Independen
nr.340851, CNP 1501026024493, cu Liga Jude
Clubul pensionarilor Nădlac a trei încăperi în suprafaţă utilă de 62,58 mp, total
suprafaţă construită 103 mp, părţi comune: terenul, faţadele, podul, branşament
termic, electric, apă-canal, coridorul, grupurile sanitare, din imobilul situat în oraşul
Nădlac, str. G. Coşbuc nr. 62, înscris în CF nr. 300184-C1-U5 Nădlac, nr. top.
853/2/V, nr. cad. 505/V ( provenita din conversia pe hartie a CF nr.10018 Nadlac)
şi a unei încăperi din apartamentul nr.4 din CF nr. 300184-C1-U1 Nădlac (provenită
din conversia de pe hârtie a CF nr. 10017 Nădlac), nr. cad. 505-C1/IV, nr. top.
853/2/IV, obiect al contractului de comodat nr.5092/28.06.2005, proprietatea
privată a oraşului Nădlac, conform schiţei anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

15.05.2015

1

Art. 2. Programul de desfă
Asocia
Vest Unio, respectiv
al Ligii Jude
va fi astfel
organizat încât să nu se efectueze suprapuneri în desfă
celor
două entită
Art. 3. Dreptul de folosin
către Asocia
solicita cu 15 zile înainte de termenul de expirare, prelungirea acestuia.
Art. 4. Drepturile
păr
contractul de comodat, care va fi stabilit prin dispozi
.
Art. 5. Pentru semnarea contractului de comodat a spa
se desemnează următoarele persoane:
- Vasile Ciceac- primar
- Gros Alexandru- secretar
Persoanele împuternicite vor exercita mandatul și distinct, independent câte unul.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică:
- Primarului oraşului Nădlac
- Asociaţiei „Liga Judeţeană a Pensionarilor” Arad - Clubul pensionarilor
Nădlac
- Asocia
- Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- Instituţiei Prefectului - judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios
Administrativ - Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios
PREŞEDINTE DE
LEGALITATE
MAZUCH MARINELA LUMINI

SECRETAR
ALEXANDRU GROS

15.05.2015
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
____________________________________________________________________
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
Oraşul Nădlac –315500, str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300
e-mail : office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

HOTĂRÂREA Nr.71
Din 30.04.2013
privind preluarea dreptului de administrare asupra sectoarelor de drum,
amplasamente al obiectivelor de investi
nr.362/18.10.2011 din cadrul Programului Na
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data
de 30.04.2013,
-

-

-

JURIDIC

Având în vedere:
Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.4703/2013
Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul
primăriei nr.4711/2013
Adresa Consiliului Jude
, înregistrată la
primăria orașului Nădlac sub nr.4696/29.04.2013
Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.28/24.02.2011 privind aprobarea
Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea reţelei de
străzi în oraşul Nădlac, judeţul Arad”
Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.113/28.08.2001 privind inventarul
bunurilor care apar
Guvernului nr.976/2002- anexa nr.7
Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.53/31.03.2009 privind însușirea de
către Consiliul Local al orașului Nădlac a inventarului bunurilor care
apar
Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.60/11.04.2011 privind darea în
administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului a sectoarelor
de drum din administrarea Consiliului Local al orașului Nădlac în vederea
realizării obiectivului “Reabilitarea reţelei de străzi în oraşul Nădlac,
judeţul Arad”, prin Programul Na
aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a protocolului de predare-primire,
precum
Guvernului nr.251/2011
Protocolul de preluare amplasamente din administrarea CL în administrarea
MDRAP nr.4566/03.05.2012, nr. MDRT 657/03.05.2012
Prevederile art.12, alin.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică
și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare
Prevederile art.8 din O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu
modificările și completrările ulterioare
prevederile art.3, alin.4 din O.U.G. nr.105/2010- pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, anexa nr.1 prin
Programul PNDI 2011-2015, cu modificările și completările ulterioare
prevederile art.2, alin.3 din Normele metodologice pentru derularea
proiectelor prioritare din cadrul Programului naţional de dezvoltare a
infrastructurii, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
105/2010, realizate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.251/2011

1

-

prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare
prevederile Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările şi competările
ulterioare
prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,
cu modificările şi completările ulterioare
prevederile art.36, alin (4) lit. ,,d” şi “e” , alin (5) lit .c din Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată , cu modificările şi
completările ulterioare
avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,
protecţia mediului şi turism, administraţie publică locală;
avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare,
agricultură, juridică şi de disciplină
În temeiul art. 45 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 preluarea dreptului de administrare asupra amplasamentelor
obiectivelor de investi
din
cadrul Programului Na
zvoltare a Infrastructurii ( PNDI) de la Ministerul
Dezvoltării Regionale
, în administrarea Consiliului Local
Nădlac, proprietatea publică a orașului Nădlac, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se mandatează primarul orașului Nădlac- VASILE CICEAC să semneze
cu reprezentan
ezvoltării Regionale
protocolul de predare-primire a sectoarelor de drum men
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
 Primarului oraşului Nădlac,
 Compartimentului urbanism din cadrul primăriei
 Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
 Consiliului Judeţean Arad
 Instituţiei Prefectului judeţului Arad, Serviciul Juridic și Contencios
Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi
Contencios.

PREŞEDINTE DE
MAZUCH MARINELA LUMINI

JURIDIC

SECRETAR
ALEXANDRU GROS
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