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.30
Din 27.02.2013
privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din
data de 27.02.2013

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
27.02.2013,
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 27.02.2013, 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
LUPȘA EUGEN

JURIDIC

SECRETAR
ALEXANDRU GROS

27.02.2013
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Anexa la
Hotărârea Consiliului local nr.30/27.02.2013

ORDINEA DE ZI
A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC DIN DATA DE
27.02.2013

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului
local din data de 27.02.2013.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al
ordinare a Consiliului
Local al orașului Nădlac din data de 19.02.2013.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finan
4.Diverse.

Preşedinte de şedinţă
Lupșa Eugen

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.31
Din 27.02.2013
privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac
din data de 19.02.2013

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din
data de 27.02.2013,
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 19.02.2013, 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
LUPȘA EUGEN

JURIDIC

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETAR
ALEXANDRU GROS

27.02.2013
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

Anexa la HCL nr.31 din 27.02.2013

PROCESUL VERBAL
al desfăşurării şedinţei ordinare din data de 19.02.2013 a Consiliului local Nădlac
Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 19.02.2013 a fost
convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.62/13.02.2013, prin convocator şi
înmânarea invitaţiilor.
La lucrările şedinţei participă următorii consilieri: Bodnărescu Vasile Constantin,
Harazin Andrei, Kszenics Pavel, Lupșa Eugen, Paliș Gligor, Mazuch Marinela Luminița Felicia,
Balint Ioan Iaroslav, Faur Maria Carmen, Kovacs Ștefan Andrei, Porubski Ioan Dușan, Paladie
Răzvan Florin, Ambruș Lubomir Ivan. Lipsesc consilierii: Tocilă Bogdan Valentin, Kiszel
Dușan, Șomrak Dușan- viceprimar.
La şedinţă participă d-l primar Vasile Ciceac, d-l secretar Gros Alexandru, d-na
consilier juridic Ianecsko Alina, d-na Ilieș Ioana Dorina- compartiment administrarea
patrimoniului local, d-l Iaroș Rudolf- director Serviciul Centrului de zi de îngrijire a copiilor
Nădlac, d-l Iamriska Cristian- reprezentant NT TV.
D-l secretar constată că la ședință este prezentă majoritatea consilierilor aflați în
funcție, astfel declarând şedinţa legal constituită.
Preşedintele de şedinţă, d-l Lupșa Eugen, prezintă proiectul ordinei de zi al şedinţei
Consiliului Local de astăzi:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului
local din data de 19.02.2013.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 06.02.2013.
3.Proiect de hotărâre privind avizarea evaluării Planului anual de actiune al Serviciului
Centrului de Zi de ingrijire a copiilor Nadlac pentru anul 2012.
4.Prezentarea raportului de activitate al Serviciului Centrul de Zi de ingrijire a copiilor
din orasul Nadlac pe anul 2012.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de scutire a înlesnirilor la plata
impozitului pe clădire și teren pentru personalul voluntar din cadrul Serviciului Voluntar
pentru Situații de Urgență Nădlac pentru anul fiscal 2013.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 1385 mp,
parcela cu nr.cad.302133, evidențiată în CF nr.302133 Nădlac, teren situat în orașul Nădlac,
județul Arad, d-nei Drienyovszki Susana, cu domiciliul în orașul Nădlac, str. V. Lucaciu,
nr.118, jud. Arad și d-lui Drienyovszki Ioan, cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Războieni,
nr.5, jud. Arad.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării terenului în suprafață totală de 878
mp, parcela nr. top.3427, evidențiată în CF nr.304500 Nădlac.
8.Proiect de hotărâre privind stabilirea destinației terenului situat în orașul Nădlac,
parcela nr.cad.304301, evidențiată în CF nr.304301 Nădlac
9.Diverse.
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D-l primar propune retragerea de pe ordinea de zi a pct.5.
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 19.02.2013”, cu propunerea de modificare,
care este aprobat cu 12 voturi DA. Se face precizarea că votul necesar pentru adoptarea
proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 7 voturi ).
Se trece la pct.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței
extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 06.02.2013.
Preşedintele de şedinţă întreabă consilierii dacă sunt obiecţiuni referitoare la
procesul verbal.
Deoarece nu sunt obiecţiuni sau completări, se supune la vot „proiectul de hotărâre
privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din
data de 06.02.2013”, fiind aprobat cu 12 voturi DA, votul necesar pentru adoptarea
proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 7 voturi ).
Se trece la pct.3. Proiect de hotărâre privind avizarea evaluării Planului anual de
actiune al Serviciului Centrului de Zi de ingrijire a copiilor Nadlac pentru anul 2012.
Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 12 voturi DA, votul necesar
adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție
( 8 voturi ).
Se trece la pct.4. Prezentarea raportului de activitate al Serviciului Centrul de Zi de
ingrijire a copiilor din orasul Nadlac pe anul 2012, nefiind întrebări sau discuții referitor la
acest punct, se trece la pct.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în
suprafață de 1385 mp, parcela cu nr.cad.302133, evidențiată în CF nr.302133 Nădlac, teren
situat în orașul Nădlac, județul Arad, d-nei Drienyovszki Susana, cu domiciliul în orașul
Nădlac, str. V. Lucaciu, nr.118, jud. Arad și d-lui Drienyovszki Ioan, cu domiciliul în orașul
Nădlac, str. Războieni, nr.5, jud. Arad.
Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 12 voturi DA, votul necesar
adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție
( 10 voturi ).
Se trece la pct.6. Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării terenului în
suprafață totală de 878 mp, parcela nr. top.3427, evidențiată în CF nr.304500 Nădlac.
D-l Bodnărescu Vasile solicită explicații referitor la propunerea de parcelare.
D-l secretar susține că este vorba despre cazul d-nei Lacatoș Sofia, care a cumpărat
imobilul pe Legea nr.112/1995, fiind proprietar pe o suprafață de teren de 97 mp, fiind
necesar aprobarea parcelării și ieșirii din indiviziune, de asemenea în baza dreptului de
preemțiune își va cumpăra cealaltă parcelă în suprafață de 201 mp, unde are edificate
anumite construcții, precum și curte, cea de-a treia parcelă cu suprafața de 580 mp, urmând
a putea fi achiziționată tot în baza dreptului de preemțiune de către proprietarul terenului
învecinat.
Nefiind alte discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 12 voturi DA, votul necesar
adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție
( 10 voturi ).
Se trece la pct.7. Proiect de hotărâre privind stabilirea destinației terenului situat în
orașul Nădlac, parcela nr.cad.304301, evidențiată în CF nr.304301 Nădlac.
D-l secretar susține că această suprafață de teren a devenit în baza Ordinului
Prefectului proprietatea orașului, înainte a fost teren extrafunciar, pe CF apare islaz
communal, intenția este ca această zonă să devină zonă de agreement, să fie amenajată.
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D-l Paladie Răzvan susține că terenul este plin de gropi și este necesar să fie prima
dată nivelat.
D-l secretar este de părere că această zonă se poate împăduri.
D-l Balint Ioan susține că și zona care a fost anterior plantată cu pomi a fost bine
pregătită, dar materialul săditor a fost sub stas, sau poate că problema a fost prezența oilor
din zonă.
D-l primar susține că acolo problema a fost faptul că a fost un an foarte secetos,
referitor la propunerea de zonă de agreement, intenția este de atragere de fonduri, stâna de
oi care este în acea zonă să dispară, nu are ce căuta în zonă, terenul fiind la dispoziția
orașului, în alte localități se amenajează zone foarte frumoase pe lângă localitățile
respective, dacă îl mai ținem așa, terenul se va trasnforma într-o groapă de deșeuri.
Nefiind alte discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 12 voturi DA, 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.
Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, nefiind discuții,
d-l Lupșa Eugen- preşedinte de şedinţă declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului
local al oraşului Nădlac din data de 19.02.2013.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare originale.

Președinte de ședință
Lupșa Eugen

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.32
din 27.02.2013
privind aprobarea contractării unei finan

terne

Consilul Local al Orasului Nadlac, întrunit în
extraordinară din data de
27.02.2013,
Avand in vedere:
- expunerea de motive a primarului orașului Nădlac nr.2175/2013
- referatul compartimentului informatizare din cadrul primăriei nr.2131/2013
- prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.64/2007 privind datoria
publica, cu modificarile si completarile ulterioare
prevederile cap. IV din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si complaterile ulterioare
- Prevederile Hotararii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componenta si
functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificarile si
completarile ulterioare
- prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica
legislativa pentru elaboarea actelor normative, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,
- prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997
- prevederile art. 942 si urmatoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau
conventii,
- prevederile art. 10, art. 36 alin. (2) lit. “b” si alin. (4) lit. “b”, ale art. 45 alin
(2) pct. b, si ale art. 115 alin. (1) lit. “b”, alin (3), (5) si (6) din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, 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 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,
HOTARASTE
Art. 1. – Se aproba contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de
5 280 000 lei, pe o perioada de 3 ani.
Art. 2. – Contractarea si garantarea finantarii rambursabile prevazuta la art. 1 se
face pentru realizarea investitiilor publice de interes local:
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- “Constructia drumului de legătură Csanadpalota- Nădlac”;
- “Modernizare și extindere corpuri de clădire, amenajare incintă și dotarea cu
echipamente TIC a Grupului Școlar Josef Gregor Tajovsky Nădlac”.
Art. 3. – Din bugetul local al Orasului Nadlac, judetul Arad se asigura integral
plata:
a) Serviciului anual al datoriei publice locale;
b) Oricaror impozite si taxe aferente realizarii obiectivelor de investitii de interes local;
c) Alte cheltuieli neeligibile ale finantarii rambursabile mentioante la art. 1.
Art. 4 –
(1) Pe intreaga durata a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de
credite are obligatia sa publice pe pagina de internet a Primariei Orasului Nadlac, judetul
Arad urmatoarele date:
a) Hotararea Comisiei de Autorizare a imprumuturilor locale, precum si orice modificari
si/sau completari ale acesteia;
b) Valoarea finantarii rambursabile contractate/ garantate in valuta de contract;
c) Gradul de indatorare a Consiliului Local al Orasului Nadlac, judetul Arad;
d) Durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de gratie si a
perioadei de rambursare a finantarii rambursabile;
e) Dobanzile, comisioanele si orice alte costuri aferente fiecarei finantari rambursabile;
f) Platile efectuate din fiecare finantare rambursabila.
(2) Datele prevazute la alin. (1) se actualizeaza in prima decada a fiecarui trimestru
pentru trimestru expirat, sub sanctiunile prevazute de lege.
Art. 5. – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul si
secretarul Orasului Nadlac, judetul Arad, precum si inspectorul compartimentului
contabilitate-casierie care vor semna contractul de imprumut bancar.
Art. 6. – Prezenta hotarare se comunica:
- primarului orasului Nadlac,
- compartimentului informatizare din cadrul primăriei
- compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei
- compartimentului achizi
- publicarea pe pagina de internet www. primaria-nadlac.ro si cetatenilor prin
afisare la sediul primariei
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios
Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE
LUPȘA EUGEN

SECRETAR
ALEXANDRU GROS
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