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.5
Din 21.01.2013
privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local
Nădlac din data de 21.01.2013

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
21.01.2013,
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 21.01.2013, 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
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SECRETAR
ALEXANDRU GROS

22.01.2013
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Anexa la
Hotărârea Consiliului local nr.5/21.01.2013

ORDINEA DE ZI
A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC DIN DATA DE
21.01.2013

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a
Consiliului local din data de 21.01.2013.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al
extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 15.01.2013.
3.Proiect de hotărâre privind organizarea re
2013-2014 în cadrul unită
-teritoriale Nădlac.
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.6
Din 21.01.2013
privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local
Nădlac din data de 15.01.2013

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din
data de 21.01.2013,
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 extraordinare a Consiliului
local Nădlac din data de 15.01.2013, 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

22.01.2013
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

Anexa la HCL nr.6 din 21.01.2013

PROCESUL VERBAL
al desfăşurării şedinţei extraordinare din data de 15.01.2013 a Consiliului local Nădlac
Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 15.01.2013 a
fost convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.16/10.01.2013, prin
convocator şi înmânarea invitaţiilor.
La lucrările şedinţei participă următorii consilieri: Bodnărescu Vasile Constantin,
Harazin Andrei, Kszenics Pavel, Lupșa Eugen, Paliș Gligor, Paladie Răzvan Florin, Ambruș
Lubomir Ivan, Tocilă Bogdan Valentin, Porubski Ioan Dușan, Kovacs Ștefan Andrei, Mazuch
Marinela Luminița Felicia, Balint Ioan Iaroslav, Faur Maria Carmen, Șomrak Dușanviceprimar. Lipsește d-l consilier Kiszel Dușan.
La şedinţă participă d-l primar Vasile Ciceac, d-l secretar Gros Alexandru, d-na
consilier juridic Ianecsko Alina și d-na Doval Ana- compartiment impozite și taxe. În calitate
de invitați mai participă: d-l Iamriska Cristian- reprezentant NT TV, d-l Șproch Sorinreprezentant S.C. APOTERM NĂDLAC S.A.
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 extraordinare a
Consiliului local din data de 15.01.2013.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 18.12.2012.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 27.12.2012.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 31.12.2012.
5.Proiect de hotărâre privind revocarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Nădlac
nr.184/31.12.2012 privind modificarea și completarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului
Local Nădlac nr.180/27.12.2012 privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, a
impozitelor și taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, precum și a amenzilor
aplicabile începând cu anul fiscal 2013.
6.Diverse.
Deoarece nu sunt propuneri sau modificări referitor la ordinea de zi, preşedintele de
şedinţă supune la vot „Proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei
extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 15.01.2013”, care este aprobat cu 13
voturi DA, 1 abținere: Faur Maria. 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 18.12.2012.
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Preşedintele de şedinţă întreabă consilierii dacă sunt obiecţiuni referitoare la
procesul verbal, pus la dispoziţia consilierilor, odată cu invitaţia pentru şedinţă.
D-l Bodnărescu Vasile susține că la pct.13. Proiect de hotărâre privind împuternicirea
persoanelor care vor reprezenta Consiliul local Nădlac în adunările generale, ordinare,
extraordinare ale asociaţilor, precum şi în relaţiile cu terţii, a S.C. Petrom Nădlac S.R.L.,
precum și acordarea unui mandat special către reprezentanții Consiliului Local Nădlac în
Adunarea generală a asociaților S.C. PETROM NĂDLAC S.R.L., la data supunerii spre
aprobare a membrilor în AGA, s-a trecut de două ori numele d-lui Tocilă Bogdan, în loc să fie
trecut și subsemnatul.
D-na Ianecsko Alina susține că va efectua corectura necesară în procesul verbal,
conform realității.
Deoarece nu sunt alte obiecţiuni sau completări, se supune la vot „proiectul de
hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac
din data de 18.12.2012”, cu propunerea de modificare, fiind aprobat cu 13 voturi DA, 1
abținere: Faur Maria, votul necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre este
majoritatea consilierilor prezenţi ( 8 voturi ).
Se trece la pct.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței
extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 27.12.2012.
Preşedintele de şedinţă întreabă consilierii dacă sunt obiecţiuni referitoare la
procesul verbal, pus la dispoziţia consilierilor, odată cu invitaţia pentru şedinţă.
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 27.12.2012”, fiind aprobat cu 13 voturi DA, 1 abținere: Faur Maria, votul necesar
pentru adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 8 voturi ).
Se trece la pct.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței
extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 31.12.2012.
Preşedintele de şedinţă întreabă consilierii dacă sunt obiecţiuni referitoare la
procesul verbal, pus la dispoziţia consilierilor, odată cu invitaţia pentru şedinţă.
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 31.12.2012”, fiind aprobat cu 13 voturi DA, 1 abținere: Faur Maria, votul necesar
pentru adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 8 voturi ).
Se trece la pct.5. Proiect de hotărâre privind revocarea anexei la Hotărârea Consiliului
Local Nădlac nr.184/31.12.2012 privind modificarea și completarea anexei nr.1 la Hotărârea
Consiliului Local Nădlac nr.180/27.12.2012 privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile,
a impozitelor și taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, precum și a amenzilor
aplicabile începând cu anul fiscal 2013.
Toate cele 3 comisii de specialitate cărora s-a solicitat avizul, acordă aviz nefavorabil.
D-l Paladie Răzvan pune întrebarea ce se întâmplă în situația în care nu se aprobă
proiectul de hotărâre al ședinței de astăzi, va rămâne în vigoare HCL nr.184/31.12.2012, cu
procentul de bonificație de 10 %.
Președintele de ședință precizează că în acest caz, ar rămâne valabilă HCL
nr.184/31.12.2012.
Nefiind alte discuții, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 14 voturi
abținere, nefiind aprobat, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul
majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ).
Se trece la pct.6. Diverse.
Președintele de ședință susține că din partea S.C. APOTERM NĂDLAC S.A. a fost
depusă o adresă, care a fost trimisă spre studiu comisiilor de specialitate.
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D-l Bodnărescu Vasile susține că anul trecut s-a aprobat desemnarea reprezentanților
în AGA la această societate, aceasta nu s-a întrunit până în prezent, nu a fost convocată,
cine trebuia să facă aceste demersuri.
D-l Șproch Sorin, susține că, conform Statutului societății, AGA se convoacă o dată pe
an la aprobarea bilanțului sau ori de câte ori este necesar convocarea ședinței, deci nu a fost
nici o problemă în ce privește convocarea, consiliul de administrație își desfășoară activitatea
conform Statutului, având cel puțin o ședință lunară, existând situații când a fost necesar să
fie convocate și trei ședințe, în ce privește AGA nu a existat vreun temei pentru convocarea
acesteia, de regulă AGA se convoacă în luna aprilie când sunt încheiate materialele pentru
bilanț pentru anul precedent. S-a depus o cerere către acționarul majoritar- consiliul local
Nădlac, în anul 2009 fiind pronunțată o sentință definitivă și irevocabilă, în sensul efectuării
plății către S.C. FORADEX S.A. a sumei de 232.150,74 lei, precum și 63.387,32 lei
reprezentând penalități de întârziere, sumă care va fi actualizată cu rata inflației, suma
inițială fără penalități a fost deja achitată, mai există doar penalitățile, societatea Foradex a
efectuat presiuni pentru efectuarea plății la finele anului 2012, o parte din sumă a fost
achitată, astfel că buna intenție a fost demonstrată, altfel exista riscul acționării pe calea
instanței; societatea Apoterm funcționează normal, existând un procent de restanțieri de
aproximativ 5 % care sunt peste termenul de plată, sumă care nu s-a trecut în actuala
structură de preț; s-a depus o solicitare către consiliul local, în sensul acordării unui aviz de
principiu, existând două variante: acordarea unui împrumut cu posibilitatea rambursării
într-un termen de 5 ani, cu nemajorarea prețului Gcal sau majorare de capital cu majorarea
redevenței contractului de concesiune, 100.000 lei nu ar fi mult pentru societate, ar fi reduse
sumele pentru investiții; în anul 2011 s-a achitat redevența în cuantum de 1000 Euro și 160
milioane lei către consiliul local penalități, societatea fiind la zi cu plata impozitelor și taxelor
locale, bugetul local, respectiv bugetul de stat. Despre aceste aspecte, s-a discutat și cu d-l
primar care a vorbit telefonic cu reprezentanții societății Foradex, se va efectua o adresă
către societatea Foradex pentru eșalonare la plată, având în vedere faptul că bugetul local
pentru anul 2013 încă nu a fost aprobat.
Nefiind alte discuții, președintele de ședință supune la vot propunerea de acordare a
unui împrumut către S.C. APOTERM NĂDLAC S.A., toți consilierii prezenți fiind de acord,
urmând ca la ședința viitoare să fie supus spre aprobare și proiectul de hotărâre în acest
sens.
Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, nefiind alte
discuții, d-l Lupșa Eugen- preşedinte de şedinţă declară închise lucrările şedinţei
extraordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 15.01.2013.
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
Judeţul Arad
____________________________________________________________________
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
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privind organizarea re

HOTĂRÂREA Nr.7
din 21.01.2013
are pentru anul școlar 2013-2014 în cadrul unită
administrativ-teritoriale Nădlac

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
21.01.2013
Având în vedere:
 expunerea de motive a primarului orașului Nădlac nr.589/2013
 adresa
Liceului
Teoretic
Jozef
Gregor
Tajovsky
Nădlac
nr.17/04.01.2013, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub
nr.100/07.01.2013
 adresa Inspectoratului Școlar Jude
,
înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.528/17.01.2013
 prevederile art.19, art.61, art.94, alin.2, lit.d, art.95, alin.1, lit.o din
Legea nr. 1/2011 a Educa
a
, cu modificările și
completările ulterioare
 prevederile Hotărârii Guvernului nr.1274/2011 privind metodologia
de calcul pentru determinarea costului standard pe elev/preşcolar/an
şi finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat,
finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe
elev/preşcolar pentru anul 2012
 prevederile art.36, alin.2, lit.d, alin.6, lit.a, pct.19 din Legea
nr.215/2001 a administra
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 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,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Organizarea re
pentru anul școlar 2013-2014 în cadrul
unită
-teritoriale Nădlac se efectuează conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac
- Inspectoratului

JURIDIC.
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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
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