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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.32
Din 26.03.2014

privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac
din data de 26.03.2014

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
26.03.2014,

Având în vedere:
- prevederile art.43 din Legea nr.251/2001 privind administraţia

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din
data de 26.03.2014, din anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ– Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE
PALADIE RĂZVAN FLORIN 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.33
Din 26.03.2014

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac
din data de 27.02.2014

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 26.03.2014,

Având în vedere:
- prevederile art.42(5) din Legea nr.215/2001 privind

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare

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

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local
Nădlac din data de 27.02.2014, 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 Juridic și Controlul
- Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE
LEGALITATE

PALADIE RĂZVAN FLORIN 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

H O T Ă R Â R E A nr.34
din 26.03.2014

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. APOTERM NĂDLAC S.A.
pentru anul 2014

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
26.03.2014,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.2957/2014
- adresa S.C. APOTERM NĂDLAC S.A., înregistrată la primăria orașului Nădlac sub
nr.51/2014
- actul constitutiv al S.C. APOTERM NĂDLAC S.A.
- prevederile Legii nr.356/2013 a bugetului de stat pentru anul 2014
- prevederile art.1
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unită
administrativ-teritoriale sunt ac ori majoritari sau de
o participa
- prevederile Ordinului nr.2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii
bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia
- 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

În temeiul art.36 alin.(2) lit."a", (3), lit.”c” şi al art.45(2) 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 bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. APOTERM NĂDLAC S.A.
pentru anul 2014, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

- S.C. APOTERM NĂDLAC S.A.
- Instituţiei Prefectului Judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ- Compartiment Juridic și Controlul Legalită

PREŞEDINTE DE
PALADIE RĂZVAN FLORIN 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.37
din 26.03.2014

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 ordinară din data de
26.03.2014,
Având în vedere:
- expunerea de motive a  primarului  oraşului Nădlac nr.2977/2014
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei

oraşului Nădlac nr.3056/2014
- Adresa Asocia comunitară Sistem Integrat de Gestionare a

Deșeurilor nr.120/10.03.2014, înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub
nr.2972/18.03.2014

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

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă plata cotiza i Consiliul Local Nădlac pentru anul 2014, la
bugetul Asocia
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 2014, 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 7866 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 duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac
și se comunică către:

- Asocia Sistem Integrat de Gestionare a
Deşeurilor judeţul Arad

- Instituţiei Prefectului - judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios
Administrativ– Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE
PALADIE RĂZVAN FLORIN 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.38
din 26.03.2014

privind aprobarea Planului de investiţii pe anul 2014 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 ordinară din data de
26.03.2014,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.1504/2014
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei

nr.908/2014
- adresa S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. nr.1102/23.01.2014, înregistrată la

primăria oraşului Nădlac sub nr.768/23.01.2014
- adresa primăriei orașului Nădlac nr.2235/28.02.2014
- adresa S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. nr.5044/17.03.2014, înregistrată la

primăria oraşului Nădlac sub nr.2976/18.03.2014
- 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
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 Planul de investiţii pe anul 2014 pe domeniul public al Oraşului
Nădlac concesionat Companiei de Apă Arad S.A., în sumă totală de 472.399 lei, care se
realizează din fonduri IID (Fond de Întreţinere Înlocuire şi Dezvoltare), conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac
și se comunică către:

- S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.
- Instituţiei Prefectului Judeţului Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ– Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE
PALADIE RĂZVAN FLORIN 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

H O T Ă R Â R E A    Nr.40
din 26.03.2014

privind reprezentarea intereselor Consiliului Local al Orașului Nădlac în Dosar
nr.5244/108/2013 de către Cabinet Avocat Vodă Petru Rareș

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit  în şedinţa ordinară din data
de 26.03.2014,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.3291/2014
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.138/30.10.2012 privind

aprobarea achizi
și reprezentare

- Dosar Nr.5244/108/2013 – obiect anulare act emis de autorită
publice locale, recurs la Curtea de Apel Timi cios
Administrativ

- prevederile Ordonan
de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și
de modificare și completare a unor acte normative

- 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(3) 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 ratifică și confirmă, demersurile juridice efectuate în dosar nr.
5244/108/2013 de avocat Negru Dan Alexandru, avocat Șeran Bogdan, în fata
Tribunalului Arad pentru reprezentarea intereselor autorită

Art.2. Se decide reprezentarea intereselor Consiliului Local al Orașului
Nădlac, în calitate de intimat-pârât în Dosar nr.5244/108/2013, având ca obiect:
anulare act emis de autorită
05.03.2014 la Curtea de Apel Timi
Fiscal, în proces cu recurent- reclamant:  Prefectul jude
Cabinet Avocat Vodă Petru Rareș.

Art.3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul
orașului Nădlac și se comunică către:

- Cabinet Avocat Vodă Petru Rareș, Negru Dan Alexandru, Șeran
Bogdan

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

PREŞEDINTE DE TRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
PALADIE RĂZVAN FLORIN 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

H O T Ă R Â R E A Nr.41
Din 26.03.2014

privind completarea Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.14/30.01.2014

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit  în şedinţa ordinară din data
de 26.03.2014

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.3290/2014
- referatul consilierului juridic din cadrul aparatului permanent de lucru

al Consiliului local Nădlac nr.3289/2014
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.14/30.01.2014 privind aprobarea

bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac
pe anul 2014

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.31/27.02.2014 privind aprobarea
programului de lucrări edilitar-gospodăre
finan

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

- prevederile Legii nr.356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014
- 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(2) 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. Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.14/30.01.2014 se
completează astfel:

Art.4(2) Nici o lucrare care necesită proiect tehnic nu se angajează pentru plată,
până ce această documenta
demarată nici o procedură referitor la achizi

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

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

PREŞEDINTE DE RU LEGALITATE
PALADIE RĂZVAN FLORIN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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