ROMANIA
JUDEŢUL ARAD
VICEPRIMARIA ORAŞULUI CURTICI

315200-Curtici, str. Primăriei, nr.47, jud. Arad, tel. 057/464017, fax 057/464130
E-mail: secretariat OViceprimariacurtici.ro

În şedinţa Consiliului

Local

al orasului

ANUNŢ
Curtici din data de

16.06.2022

următorul

PROIECT DE

va fi supus spre analiză, avizare şi

adoptare

HOTĂRÂREnr.

din data de 16.06.2022

privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Consiliul Local al oraşului Curtici,
Având în vedere:
e
necesitatea alegerii unui preşedinte de şedinţă în vederea desfăşurării în
bune condiţii a lucrărilor şedinţei;
e
propunerea făcută şi votarea acesteia cu majoritate simplă de
voturi,prevăzută la art.5, lit.ee) din OUG nr.57/2019
Codul Administrativ;

e
e

prevederile art.123 alin.(1) din OUG nr.57/2019 Codul Administrativ;
nr.de voturi
„din care "pentru”____„"împotrivă”__ “abţineri”,
numărul total de 15 consilieri locali în funcţie;

În temeiul art.129 alin.(1) din

OUG

„din

nr.57/2019 Codul Administrativ ,

HOTĂRĂŞITE:
Art.1.Alegerea

Camelia

în funcţia de

preşedinte de şedinţă

a

doamnei Mocuţa Liana

.

Se comunică cu:
1 ex Institutia Prefectului județul Arad
2 ex APL
1

ex afişaj

Initiator,
Primar

Ban Ioan Bogdan

Secretar general,
jr.NAGY Ioan

PERSOANELE INTERESATE POT TRIMITE ÎN SCRIS SAU POT DEPUNE LA REGISTRATURA PRIMĂRIEI CURTICI PROPUNERI, SUGESTII, OPINII
CARE VOR AVEA VALOARE DE RECOMANDARE PENTRU CONSILIUL LOCAL CURTICI, PÂNĂ LA DATA DE 16.06.2022.PERSOANĂ RESPONSABILĂ
PENTRU RELAŢIA CU SOCIETATEA CIVILĂ - D.NA Trabalka Daniela.

ROMÂNIA
ARAD

JUDEŢUL

PRIMĂRIA ORAȘULUI CURTICI
315200-Curtici str.Primăriei nr.47, jud.Arad, tel.057/464017, fax.057/464130

E-mail:secretariateprimăriacurtici.ro

În şedinţa Consiliului Local al orasului Curtici din data de

ANUNŢ

16.06.2022

va fi supus spre analiză, avizare şi adoptare următorul

PROIECT DE HOTĂRÂRE

din data de 16.06.2022

Nr.

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare
Consiliul Local al oraşului Curtici,
Având în vedere:
-

prevederile art.138 alin.(15) din
nr.voturi

OUG

„din care,„pentru”

nr.57/2019 Codul Administrativ;

„„abţineri”

din numărul total de 15 consilieri locali în funcţie.

În temeiul art.129 alin.(1) din

OUG

„"Împotrivă”

nr.57/2019 Codul Administrativ

HOTĂRĂŞTE:
Art.unic:

Se aprobă procesul verbal al
31.05.2022 a Consiliului Local al oraşului Curtici.

Sedinţei

anterioare

din

Se comunică cu:
1 ex Instituţia Prefectului
2 ex APL
1

ex afisaj

Initiator,

Primar
Ban Ioan Bogdan

PERSOANELE

POT TRIMITE ÎN SCRIS SAU POT DEPUNE LA REGISTRATURA PRIMĂRIEI CURTICI
DE RECOMANDARE PENTRU
CONSILIUL LOCAL CURTICI, PÂNĂ LA DATA DE
PENTRU RELAŢIA CU SOCIETATEA CIVILĂ - DNA Trabalka Daniela.

INTERESATE

OPINII CARE VOR AVEA VALOARE
RESPONSABILĂ

Secretar general,
jr.NAGY Ioan

POPUNERI, SUGESTII,
16.06.2022.PERSOANĂ

/N

ROM

A

NI

A

JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI CURTICI

315200-Curtici,str.Primăriei,nr.47,jud.Arad,tel.057/464004, fax 057/464130
E-mail: secretariatQprimariacurtici.ro

ŞEDINŢEI

AL

PROCES - VERBAL
ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI CURTICI

din data de 31.05.2022

Încheiat azi, 31.05.2022 cu ocazia şedinţei ordinare
prin Dispoziţia nr.212 din data de 24.05.2022.
La

oraşului Curtici, convocată

şedinţă participă domnul primar Ban Ioan Bogdan, domnul secretar general Nagy Ioan

dl.Covaci Ioan.
Domnul

—

a Consiliului Local al

și ca

invitat

secretar general, jr.Nagy Ioan face prezenţa şi din cei 15 consilieri locali în funcţie, la
şedinţă participă fizic, prin prezenţă în Sala de Consiliul 14 consilieri, cu 1 consilier ședința s-a desfășurat
on-line conform procedurii din Anexa nr.2 la HCL nr.233/27.11.2020-privind Regulamentul de
Oraganizare și Funcţionare al Consiliului Local Curtici, absentă fiind dna.consilier Tulea Bianca.
4 1.Conform art.123 alin.(1) și alin.(4) lit.a)-g) din OUG nr.57/2019 Codul Administrativ, prin
votul unanim al consilierilor prezenţi, se alege ca preşedinte de şedinţă domnul Torkoș Lorand Arpad

acest sens în unanimitate HOTĂRAREA NR.96.
preşedinte de şedinţă îi asigură pe domnii consilieri că va depune tot efortul ca şedinţa să
decurgă în bune condiţii şi cu respectarea prevederilor legale. Îi roagă pe domnii consilieri să fie disciplinaţi
în luările de cuvânt, iar problemele ridicate să fie la obiect.
Domnul preşedinte de şedinţă se interesează dacă sunt persoane dornice să îşi exprime punctul de
vedere cu privire la ordinea de zi în temeiul art.2, art.8 din Legea nr.52/2003.
4%
2.Conform art.138 alin.(15) din OUG nr.57/2019 Codul Administrativ, domnul secretar
general jr.Nagy Ioan prezintă procesul verbal al şedinţei anterioare şi îl supune spre aprobare, fiind votat
cu votul "pentru” de toţi consilierii prezenţi, nefiind alte completări se adoptă HOTĂRÂREA NR.97.
% 3.Conform art.135 alin.(1),(2),(3) și (7) din OUG
nr.57/2019 Codul Administrativ , domnul
preşedinte supune la vot ordinea de zi a şedinţei ordinare din data de 31.05.2022, aceasta fiind votată prin
votul unanim al consilierilor prezenţi şi devine astfel HOTĂRÂREA NR.98.
și

adoptă

în

Domnul

—

ORDINEA DE ZI:

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti pentru personalul didactic din învăţământul
preuniversitar de stat din oraşul Curtici care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna APRILIE

2022.

5.Proiect de hotărâre privind

acordarea gratuităţii cetățenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situații
deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina la transportul public local de persoane
pe raza administrativ-teritorială a UAT-urilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
de Transport Public Arad și acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Curtici în
Adunarea Generală a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad
în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de
transport public
local nr.704/02.12.2019 prin Act Adiţional nr.5.

stării

6.Proiect de hotărâre privind declararea
de insolvabilitate, scoaterea din evidenţa fiscală
şi trecerea în evidenţa fiscală separată a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate.

curentă

7.Proiect de hotărăre privind aprobarea majorării impozitului pe clădirile şi terenurile neîngrijite
de pe raza UAT Curtici și aprobarea Regulametului privind stabilirea condiţiilor de majorare
a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite de pe raza UAT.Curtici.
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi bugetate, a organigramei şi a
statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului oraşului Curtici şi al serviciilor
publice înfiinţate în subordinea Consiliului Local al oraşului Curtici.
9.Proiect de hotărâre privind

județul Arad.

rectificarea unor Cărţi Funciare proprietatea privată orașului Curtici,

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de alipire a unor imobile-terenuri
ce aparţin Statului Român, situate în intravilanul orașului Curtici, judeţ Arad
11. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului privind eliberarea avizului de spargere și
condiţiile de refacere a sistemului rutier și a spaţiilor aparţinând domeniului public și privat al

Orașului Curtici aprobat prin HCL nr.74/30.03.2021.

%a4.Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti pentru personalul didactic din
învăţământul preuniversitar de stat din oraşul Curtici care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna

APRILIE 2022 inițiator primar Ban Ioan Bogdan.

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget-finanțe, agricultură, învăţământ, cultură,
sănătate și familie, avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul președinte supune la vot proiectul de hotărâre care este votat cu votul „pentru” a 14 consilieri, din cei
14 consilieri prezenți și devine astfel HOTĂRÂREA NR.99.
%5.Proiect de hotărâre privind acordarea gratuităţii cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii
deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina la transportul public local de persoane
pe raza administrativ-teritorială a UAT-urilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
de Transport Public Arad și acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Curtici în
Adunarea Generală a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad
în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public
local nr.704/02.12.2019 prin Act Adiţional nr.5,inițiator primar Ban loan Bogdan.
Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, administrarea domeniului public și privat, gospodărie
comunală, servicii, comerț, avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul președinte supune la vot proiectul de hotărâre care este votat cu votul „pentru” a 13 consilieri, 1 vot
“abţinere” al dnei.cons.Pășcălău Nicoleta, din cei 14 consilieri prezenţi și devine astfel HOTĂRÂREA NR.100.

+6.Proiect de hotărâre privind declararea stării de insolvabilitate, scoaterea din evidenţa fiscală curentă
și trecerea în evidenţa fiscală separată a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate, inițiator
primar Ban Ioan Bogdan.
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget-finanțe, agricultură, învățământ, cultură,
sănătate și familie, avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul președinte supune la vot proiectul de hotărâre care este votat cu votul „pentru” a 14 consilieri, din cei
14 consilieri prezenţi și devine astfel HOTĂRÂREA NR.101.
%7.Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării impozitului pe clădirile și terenurile
neîngrijite de pe raza UAT Curtici și aprobarea Regulametului privind stabilirea condiţiilor de
majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite de pe raza UAT.Curtici, iniţiator
primar Ban loan Bogdan.

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget-finanţe, agricultură, învățământ, cultură,
sănătate și familie, avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Comisia pentru protecția mediului, turism, activități sportive și agrement, juridică, de disciplină, apărarea ordinii
și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, muncă și protecția socială, protecția copilului, avizează favorabil
proiectul de hotărâre.
Domnul președinte supune la vot proiectul de hotărâre care este votat cu votul „pentru” a 14 consilieri, din
cei 14 consilieri prezenți și devine astfel HOTĂRÂREA NR.102.

+8.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi bugetate, a organigramei şi a
statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului oraşului Curtici şi al serviciilor
publice înfiinţate în subordinea Consiliului Local al oraşului Curtici, inițiator primar Ban loan
Bogdan.

Comisia pentru protecția mediului, turism, activități sportive și agrement, juridică, de disciplină, apărarea ordinii
și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, muncă și protecția socială, protecția copilului, avizează favorabil
proiectul de hotărâre.
2

la

vot proiectul de hotărâre care este votat cu votul „pentru“ a 11 consilieri, 1 vot
supune
dlui.consilier Carja Cosmin, 2 voturi “împotrivă” al dnei.cons.Mocuţa Liana
dl.cons.Pilan Marcel,
din cei 14 consilieri prezenți și devine astfel HOTĂRÂREA NR.103.
Domnul

președinte

“abţinere”

al

și

*

49.Proiect de hotărâre privind rectificarea unor Cărți Funciare proprietatea privată orașului Curtici,
Arad, inițiator primar Ban Ioan Bogdan.

județul

Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, administrarea domeniului public și privat, gospodărie
comunală, servicii, comerţ, avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Comisia pentru protecția mediului, turism, activități sportive și agrement, juridică, de disciplină, apărarea ordinii
și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, muncă și protecția socială, protecția copilului, avizează favorabil
proiectul de hotărâre.
Domnul președinte supune la vot proiectul de hotărâre care este votat
votul „pentru“ a 14 consilieri, din
cei 14 consilieri prezenţi și devine astfel HOTĂRÂREA NR.104.

cu

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de alipire a unor imobile-terenuri
ce aparțin Statului Român, situate în intravilanul orașului Curtici, județ Arad, iniţiator primar Ban Ioan
4%

Bogdan.

Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, administrarea domeniului public și privat, gospodărie
comunală, servicii, comerț, avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Comisia pentru protecția mediului, turism, activități sportive și agrement, juridică, de disciplină, apărarea ordinii
și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, muncă și protecția socială, protecția copilului, avizează favorabil
proiectul de hotărâre.
Domnul președinte supune la vot proiectul de hotărâre care este votat cu votul „pentru“ a 14 consilieri, din
cei 14 consilieri prezenți și devine astfel HOTĂRÂREA NR.105.

+ 11.Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului privind eliberarea avizului de
și condiţiile de refacere a sistemului rutier și a spațiilor aparținând domeniului public și
Orașului Curtici aprobat prin HCL nr.74/30.03.2021,inițiator primar Ban loan Bogdan.

spargere
privat al

Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, administrarea domeniului public și privat, gospodărie
comunală, servicii, comerț, avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Comisia pentru protecția mediului, turism, activități sportive și agrement, juridică, de disciplină, apărarea ordinii
și liniștii publice, a drepturilor cetăţenilor, muncă și protecția socială, protecţia copilului, avizează favorabil
proiectul de hotărâre.
Domnul președinte supune la vot proiectul de hotărâre care este votat cu votul „pentru” a 13 consilieri, 1 vot
“abţinere” al dlui.cons.Ciumedean Gheorghe,din cei 14 consilieri prezenţi
devine astfel HOTĂRÂREA

și

NR.106.

DIVERSE:

președinte de ședință dă cuvintul dlui.Covaci Ioan, care prezintă Sentința civilă nr.3210/01.07.2021
Judecătoriei Arad, sentință prin care s-a hotărît ca pârâţii Covaci Ioan și SC REGIO INTEGRAL SA, să
plătească reclamantei Roșca Maria Simona reprezentantul legal al minorului Roșca Alexandru, suma de 377,5
lei daune material și suma de 15.000,0 lei daune morale. DI.Covaci solicită un
punct de vedere al consilierilor
locali, referitor la problema dânsului, respectiv achitarea sumei de 8.000,0 lei (jumătate din
prejudiciu) către
SC REGIO INTEGRAL SA, care a achitat în întregime suma stabilită de instanță. Menţionăm că SC REGIO
INTEGRAL SA susține achitarea integrală a prejudiciului de către dl.Covaci Ioan. La data
ședinței societatea nu
a dat un răspuns dlui.Covaci Ioan cu privire la problema discutată, rămânând a fi prezentată la o ședință
ulterioară.
- Domnul primar prezintă situația anexelor aferente blocurilor de
pe str. Cloșca nr.1 și nr.3, avînd în vedere că
aceste anexe (garaje) sunt construite fără autorizaţii și propune clarificarea și luarea unei decizii cu privire la
aceste imobile și intrarea lor în legalitate
Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme pe ordinea de zi, domnul Torkoș Lorand Arpad
preşedintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al Oraşului Curtici din data
de 31.05.2022.
-

Domnul

a

.

Preşedinte de şedinţă
Torkoș Lorand Arpad

Contrasemnează pentru legalitate,

Secretar general,
jr.NAGY Ioan

n
NI
pT

VU

ROMÂNIA
ARAD
JUDEŢUL
„
PRIMARIA ORAȘULUI CURTICI

315200-Curtici str.Primăriei nr.47, jud.Arad, tel.057/464004,
E-mail:secretariatOprimăriacurtici.
În şedinţa

Consiliului Local al orasului Curtici din data de

ANUNŢ

16.06.2022

fax.057/464130

va fi supus spre analiză, avizare şi adoptare următorul

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.

din data de 16.06.2022

privind aprobarea ordinii de zi a Sedinţei ExtraOrdinare a Consiliului Local al orașului Curtici din data de
16.06.2022
Consiliul Local al orașului Curtici,
Având în vedere:
Dispoziţia Primarului nr.247/14.06.2022 cu privire la convocarea membrilor Consiliului local al orașului Curtici
pentru Sedința ExtraOrdinară din data de 16.06.2022;
Li

prevederile art.135 alin.(1), alin.(2),alin.(3),alin.(7) din OUG nr.57/2019 Codul Administrativ;
nr.de voturi
„din care "pentru”,____ “împotrivă”,
“abțineri”____din numărul total de 15 consilieri locali în
funcţie;
În temeiul art.129 alin.(1) din OUG nr.57/2019 Codul Administrativ
Lă

e

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă ordinea de

zi a

şedinţei Consiliului Local Curtici din data de 16.06.2022, după cum urmează:

1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare.
4.Proiect de hotărâre privind Delegarea prin concesiune a gestiunii unor
activităţi componente ale serviciului de salubrizare al unităţilor

administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor, Judeţul Arad
ADISIGD Arad din Zona 1 a județului Arad, avizarea Strategiei de
contractare, a Studiului de fundamentare și a Documentaţiei de atribuire
pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de
salubrizare în judeţul Arad, Zona 1.
5. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei Grupului de Lucru
Local (GLL), înființarea Grupului de Iniţiativă Locală (GIL), aprobarea
Planului de acțiune local și a Regulamentului de funcţionare a celor două
grupuri, pentru asigurarea implementării Strategiei Guvernului României
de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru
perioada 2022-2027, în orașul Curtici.
6. Proiect de hotărâre privind acordarea Diplomei de Aur și a unui premiu în
valoare de 500 lei, din bugetul local, cuplurilor din orașul Curtici care au
împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în perioada 01.01.2020 15.06.2022.
7. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr.229 din
10.01.2022, încheiat între autoritatea locală și di Cucoș Ion.
Se comunică cu:1 ex Institutia Prefectului Judeţului Arad,2 ex

Initiator Primar,

Ban Ioan Bogdan

PERSOANELE
INTERESATE
POT TRIMITE ÎN SCRIS SAU
RECOMANDARE
PENTRU CONSILIUL LOCAL
VALOARE DE
CIVILA - D-NA Trabalka Daniela.

APL,1 ex

afisaj

Avizat

Secretar general,
jr.NAGY Ioan

POT DEPUNE LA
PRIMĂRIEI CURTICI PROPUNERI, SUGESTII,OPINII CARE VOR AVEA
REGISTRATURA
CURTICI, PÂNĂ LA DATA DE 06.06.2022.PERSOANĂ RESPONSABILĂ PENTRU RELAŢIA CU SOCIETATEA

NI

RO MA

A

JUDEŢUL ARAD
PRIMĂRIA ORAŞULUI CURTICI

315200-Curtici,str.Primăriei,nr.47,jud.Arad,tel.057/464004,fax 057/464130
E-mail: secretariat Qprimariacurtici.ro
ANUNŢ
In şedinţa Consiliului Local al orasului Curtici din data de 16.06.2022 va

_

fi

următorul

PROIECT

DE HOTĂRÂRE

supus spre analiză, avizare

şi

adoptare

NR.

din data de 16.06.2022
privind Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare ai
unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de
Gestionare a Deşeurilor, Judeţul Arad ADISIGD Arad din Zona 1 a judeţului Arad, avizarea Strategiei de
contractare, a Studiului de fundamentare și a Documentaţiei de atribuire pentru delegarea gestiunii unor
activități componente ale serviciului de salubrizare în judeţul Arad, Zona 1
Consiliul Locai al orașului Curtici,
Având în vedere:
-

-

Adresa emisă de către Aparatul Tehnic

de Gestionare a Deșeurilor Judeţul
Curtici sub nr.15364/10.06.2022;

al

Asociaţiei de Dezvoltare

referatul de aprobare nr.15398/14.06.2022,
Bogdan;

-

Intercomunitară Sistem Integrat

Arad:nr.2117/10.06.2022, înregistrată
al

la

primăria orașului

primarului orasului Curtici, domnul Ban Ioan

raportul de specialitate nr.15399/14.06.2022

, al doamnei Damian Talida inspector Protecţia
Mediului, prin care se propune aprobarea Delegării prin concesiune a gestiunii unor activități
componente ale serviciului de salubrizare al unităților administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor, Judeţul Arad ADISIGD
Arad din Zona 1 a judeţului Arad, avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare
a
Documentaţiei de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activităţi componente
serviciului de
salubrizare în județul Arad, Zona 1
Prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor
Judeţul Arad,
Prevederile art. 22 alin. 3) şi alin. 4) din Legea nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilităţi, republicată cu

ale

-

-

modificările şi completările ulterioare,
Prevederile art.6 alin.(1) lit.e) lit.h) şi lit.i) şi art.8 alin.(1) din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a
localităţilor, republicată,
Ordinul nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor cu
modificările și completările ulterioare
Legea nr.51/2006, a serviciilor comunitare de utilităţi, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată,
Prevederile OUG nr.74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 privind regimul
deşeurilor,
prevederile Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de
ambalaje,
prevederile OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu,
prevederile Legii nr.31/2019 privind aprobarea OUG nr.74/2018 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor,
Avizul nr.15400/
/14.06.2022 al Comisiei pentru protecția mediului, turism, activităţi
sportive și agrement, juridică, de disciplină, apărarea ordinei
liniștii publice, a drepturilor cetățenilor,
munca și protecție socială, protecția copilului;
număr de voturi
din care „pentru”
„Îîmpotrivă”
din numărul total de
„abţineri”
15 consilieri locali în funcţie.
prevederile art.129 alin.(3) lit.d), alin.(9) lit.c) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

și

-

și

„

+

+

În temeiul prevederilor art.129 alin. (1), art.139 alin. (1) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local
orașului Curtici,

al

Art.1.Se aprobă organizarea

HOTĂRĂŞTE:

şi realizarea gestiunii serviciului public de salubrizare, unor activități
ale
serviciului
de
salubrizare (colectare și transport) al unităților administrativ teritoriale membre ale
componente
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor, Judeţul Arad ADISIGD Arad din
Zona 1 a județului Arad, prin gestiune delegată.
Art.2.Se avizează “Strategia de contractare privind atribuirea contractului de concesiune a serviciului de
colectare și transport al deșeurilor municipale în judeţul Arad și de operare a staţiilor de transfer, sortare și compostare
în judeţul Arad,” conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3.Se aprobă ca procedura de achiziţie publică să se facă prin licitaţie deschisă, iar delegarea gestiunii prin
concesiune a serviciilor de colectare - transport al deşeurilor zona 1 să se facă pentru o perioadă de 96 de luni.
Art.4.Se avizează „Documentaţia de atribuire pentru delegarea (colectare și transport) prin concesiune a gestiunii
unor activități componente ale serviciului de salubrizare al unităților administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor, Judeţul Arad ADISIGD Arad din Zona 1 a judeţului
Arad“, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Consiliului Local al orașului Curtici în AGA
Art.5.Se mandatează d-nul primar Ban loan Bogdan, reprezentant
ADISIGD să voteze în numele
pe seama UAT-lui Curtici, pentru aprobarea organizării şi realizarea gestiunii serviciului
public de salubrizare prin gestiune delegate, Regulamentului propriu de organizare și funcţionare, a Studiului de
oportunitate/fundamentare, a Strategiei de contractate a Documentaţiei de atribuire pentru delegarea unor activități
componente ale serviciului de salubrizare în județul Arad, Zona 1 prin licitație deschisă și să semneze în numele și pe
seama Consiliul Local al orașului Curtici,documentele necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri..
Art.6.În situația în care reprezentantul Consiliului Local al orașului Curtici, desemnat la art.5, se află în
imposibilitatea exercitării mandatului încredințat, interesele Consiliului Local al orașului Curtici în Adunarea Generală a
Asociaţilor din cadru Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Judeţul Arad,
vor
reprezentate de către d1. Doba Ioan Daniel având funcţia de viceprimar.
Art.7.Documentaţiile de atribuire aprobate prin prezenta hotărâre pot fi modificate pe parcursul derulării
procedurilor de achiziţie, conform prevederilor legale în vigoare, inclusiv modificările necesare şi impuse de către Agenţia
Naţională pentru Achiziţii Publice, urmare evaluării documentaţiei de atribuire, în vederea postării în Sistemul informatic
colaborativ pentru mediu performant de desfasurare al achizitiilor publice (SICAP) sau de alte instituţii cu atribuţii în
acest sens/operatori economici interesaţi, după caz, urmare răspunsurilor
clarificările solicitate pe parcursul derulării

și

al

fi

la

procedurii.

Art.8.Prezenta hotărâre se comunică: -Instituţiei Prefectului Judeţului Arad,Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, Primar, Direcţia Economică, SAPLJ, APL, se
publică pe site.

Iniţiator Primar,
Ioan Bogdan

BAN

Avizat Secretar general,
jr.NAGY

Ioan

PERSOANELE INTERESATE POT TRIMITE ÎN SCRIS SAU POT DEPUNE LA REGISTRATURA PRIMĂRIEI CURTICI PROPUNERI,
SUGESTII, OPINII CARE VOR AVEA VALOARE DE RECOMANDARE PENTRU CONSILIUL LOCAL CURTICI, PÂNĂ LA DATA DE
16.06. 2022- PERSOANĂ RESPONSABILĂ PENTRU RELAŢIA CU SOCIETATEA CIVILĂ - D-NA Trabalka Daniela.

ROM ÂNI

A

JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI CURTICI

315200-Curtici, str.Primăriei

nr.47,jud.Arad,tel.0257/464004,fax0257/464130

E-mail: secretariat Qprimariacurtici.ro

În şedinţa

ANUNŢ
Consiliului Local Curtici din data de 16.06.2022 va

fi

PROIECT DE HOTĂRÂRE

supus spre analiză, avizare şi adoptare următorul

nr.

din data de 16.06.2022
privind actualizarea componenţei Grupului de Lucru Local (GLL), înfiinţarea
Grupului de Iniţiativă Locală (GIL), aprobarea Planului de acţiune local și a
Regulamentului de funcționare a celor două grupuri, pentru asigurarea
implementării Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români
aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2022-2027, în orașul Curtici.
Consiliul Local al Orașuluii Curtici, întrunit în şedinţa din data de 16.06.2022,
Având în vedere:

Referatul de aprobare nr.12476/04.05.2022 a Primarului orașului Curtici;
Raportul de Specialitate nr.12619/05.05.2022 al Direcţiei Asistenţă Socială;
Anunțul și procesul-verbal de afișare nr.12620/05.05.2022 privind îndeplinirea
procedurii de transparenţă decizională, Legea nr.52/2003;
- Anunţul nr.12620/05.05.2022 pentru dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre
privind înfiinţarea Grupului de Iniţiativă Locală (GIL) şi a Grupului de Lucru Local
(GLL) pentru asigurarea implementării Strategiei Guvernului României de incluziune
a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, în
orașul Curtici şi postarea pe pagina de web www.primariacurtici.ro;
- prevederile punctului 9.2.2. din Hotărârea nr.560/28.04.2022 pentru aprobarea
Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând
minorităţii rome pentru perioada 2022-2027.
- HCL nr.100/2012 privind infiintarea Grupului de lucru local si aprobarea Planului
de actiune privind incluziunea minorităţii rome
nivelul orasului Curtici
- Referatul și Procesul-verbal de dezafișare nr.15470/14.06.2022;
- prevederile Legii asistenţei sociale nr.292/20.12.2011;
- avizul nr.15469/ 3
/14.06.2022 al Comisiei pentru programe de dezvoltare
economico-socială,buget-finanțe, agricultură, învățământ, cultură, sănătate și familie.
- avizul nr.15469/__30__/14.06.2022 al Comisiei pentru protecția mediului, turism,
activități sportive și agrement, juridică, de disciplină, apărarea ordinii și liniştii publice, a
-

la

drepturilor cetățenilor, muncă și protecția socială, protecţia copilului.
număr de voturi ____ „din care „pentru”____, „împotrivă”____, „abţineri”___ din numărul
total de 15 consilieri locali în funcţie.
În temeiul art.129 alin.(1), alin.(2) lit.a) și d), alin.(7) lit.b), alin.(14), art.139 alin.
(1), art. 196 alin.(1) lit.a), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

-

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Se aprobă actualizarea Grupului de lucru local (GLL) care va asigura
implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români
nivelul orașului Curtici, judeţul Arad, pentru perioada
aparţinând minorităţii rome
în
2022-2027,
componența scrisă în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

la

Art.2.Se aprobă înființarea Grupului de inițiativă locală (GIL) pentru
dezvoltarea comunităţii de romi din orașul Curtici, judeţul Arad, pentru perioada
2022-2027, în componenţa scrisă în anexa nr.2 la prezenta hotărâre.
Art.3.Se aprobă Planul local de acţiune privind incluziunea a cetăţenilor
români aparţinând minorităţii rome la nivelul orașului Curtici, judeţul Arad, pentru
perioada 2022-2027, conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre.
Art.4.Se aprobă Regulamentul de Funcţionare al Grupului de Lucru Local
(GLL) și al Grupului de inițiativă (GIL), conform anexei nr.4 la prezenta

hotărâre.
Art.5.Se aprobă cooperarea Consiliului Local al orașului Curtici cu grupurile
susmenționate în vederea implementării unor proiecte de îmbunătăţire a situaţiei
romilor.

Art.6.Hotărirea se va duce

îndeplinire de către Primar prin Direcţia de
Asistență Socială din cadrul Primăriei orașului Curtici și persoanele nominalizate în
cele două anexe.
Art.7.La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte
prevederi contrare prezentei.
Art.8.Hotărirea se comunică prin grija secretarului general al orașului cu:
Instituția Prefectului Județul Arad, Primarul orașului Curtici, Direcţiei de Asistenţă
Socială, Direcţiei Economice, persoanelor nominalizate în anexe, 2 ex APL, și se
aduce la cunoștiință publică prin publicarea pe pagina de internet a primăriei
orașului Curtici.
INIŢIATOR,
PRIMAR,

Ban Ioan Bogdan

la

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general,
jr.Nagy Ioan

PERSOANELE INTERESATE POT TRIMITE ÎN SCRIS SAU POT DEPUNE LA REGISTRATURA PRIMĂRIEI CURTICI PROPUNERI, SUGESTII, OPINII
CARE VOR AVEA VALOARE DE RECOMANDARE
PENTRU CONSILIUL LOCAL CURTICI, PÂNĂ LA DATA DE 16.06.2022 PERSOANĂ RESPONSABILĂ
PENTRU RELAŢIA CU SOCIETATEA CIVILĂ - D-NA TRABALKA DANIELA.

RO MA NI

A

JUDEŢUL ARAD
ORAŞ CURTICI

315200-Curtici, str.Primăriei nr.47,jud.Arad,tel.0257/464004,fax0257 /464130
E-mail:

secretariatQprimariacurtici.ro
ANUNŢ

În şedinţa Consiliului Local al orasului Curtici din data de 16.06.2022

va fi supus spre analiză, avizare şi

adoptare următorul

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.

din 16.06.2022
privind: acordarea Diplomei de Aur și a unui premiu în valoare de 500 lei, din
bugetul local, cuplurilor din orașul Curtici care au împlinit 50 de ani de căsătorie

neîntreruptă în perioada 01.01.2020

- 15.06.2022.

Consiliul local al Curtici, judeţul Arad, întrunit în şedinţă ordinară la data de

16.06.2022,

Având în vedere:
-

-

-

Expunerea de motive nr.15496/14.06.2022 privind aprobarea acordării
„Diplomei de Aur” prin acordarea unor premii şi diplome de fidelitate cuplurilor care
au împlinit 50 de ani de căsatorie neîntreruptă, la data depunerii cereri;
Raportul de specialitate nr.15497/14.06.2022 întocmit de domnul Covaci
Daniel — Casa de cultură Curtici;
Cererile cetățenilor conform tabelului din anexa la prezenta hotărâre.
din
HCL
Prevederile
art.18,alin.2,lit.c,
nr.116/2014 privind aprobarea
Regulamentului pentru acordarea titlului de „Cetăţean de onoare” al oraşului Curtici
şi a altor titluri şi distincţii personalităţilor cu merite deosebite
Prevederile art.258, alin.(3) din Codul Civil și ale art.4, alin.(3) din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;

-

_
avizul favorabil nr.15512/_32_/14.06.2022
dezvoltare

-

economico-socială,buget-finanțe,

al Comisiei pentru programe de

învățământ, cultură,
sănătate și familie.
HCL nr.27/14.02.2022 privind adoptarea bugetului local pe anul 2022.
Prevederile art.129, alin.1 și alin.2 lit.(d) , alin.7 lit.(b), alin.14, art.133 din O.U.G.
agricultură,

nr.957/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
numărul de voturi
din care “pentru”
“împotrivă”
,
din
numărul
“abţineri”
total de 15 consilieri funcţie.
In temeiul prevederilor art.139, alin.1, alin.3, lit.a, art.140, alin.(1) și (3), art.154,
alin.(1), art.196, alin.1, lit.(a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare.

în

|

„

HOTĂRĂȘTE
Art.1. (1) Se aprobă acordarea "Diplomei de Aur” și a unui premiu în valoare de
500 lei, din bugetul local pe anul 2022, cuplurilor din orașul Curtici, judeţul Arad care au
împlinit 50 de ani de casatorie neîntreruptă, la data depunerii cererii, conform anexei 1
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Premiul se acordă persoanelor îndreptăţite care au depus la registratura Primăriei
oraşului Curtici până la data de 15 iunie 2022 o cerere în acest sens.
(3) Cererea
însoţită de următoarele documente în original şi copie.
a) actele de identitate ale ambilor soţi din care să rezulte că au domiciliul pe raza
oraşului Curtici de cel puţin cinci ani anterior depunerii cererii;
b) certificatul de căsătorie.
Art.2. Acordarea premiului prevăzut
art. 1 şi a diplomei de fidelitate se va face
în cadrul unei ceremonii organizate de către Primăria şi Consiliul Local al oraşului Curtici
cu ocazia festivalului "Floare de câmpie” Curtici 2022
Art.3. Sunt îndreptăţite la premiu şi la diplomele de fidelitate numai familiile care
fac dovada, cu certificat fiscal eliberat de Primăria oraşului Curtici, cu cel mult trei zile
anterior festivităţii de premiere, că sunt la zi cu plata taxelor şi impozitelor locale.
va

fi

la

.

ROMANIA

JUDEŢUL ARAD
ORAȘUL CURTICI

315200

-

Curtici str. Primăriei nr 47, jud. Arad, tel.057/464004, fax 057/464130

E-mail:secretariatQprimariacurtici.ro
ANUNŢ

În şedinţa Consiliului Local al orasului Curtici din data de 16.06.2022 va

fi

supus spre analiză, avizare şi adoptare următorul

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.

din data de 16.06.2022
privind rezilierea contractului de închiriere nr.229 din 10.01.2022, încheiat între
autoritatea locală și di Cucoș Ion
Consiliul Local al orașului Curtici, întrunit în ședință extraordinară de lucru, din data

de 16.06.2022,

Având în vedere:

cererea depusă de către dna. Bulboacă Irina, înregistrată sub nr.7976/16.03.2022 la
sediul primăriei orașului Curtici,
procura specială nr.222/03.3.2022 încheiată la Biroul Notarial Muscă Simona -Oana.
- certificatul de deces nr.17/28.02.2022 - Cucoș Ion.
H.C.L. nr.258/20.12.2022 privind aprobarea prelungirii la cerere a contractelor de
închiriere pentru suprafațe cu destinația de locuinţe.
prevederile art.1834 Cod Civil din 17 iulie 2009 (**republicat**).
referatul de aprobare întocmit de primarul orașului Ban Ioan Bogdan înregistrat la

nr.15424/ 14.06.2022.

referatul nr.15425/16.06.2022

a

al

Compartimentului Urbanism

și

amenajarea

- Arhitect Șef.
avizul favorabil nr.15426/
/14.06.2022 al Comisiei pentru amenajarea
teritoriului și urbanism, administrarea domeniului public și privat, gospodărie
comunală, servicii, comerț.
avizul favorabil nr.15427/ 34 /16.06.2022 al comisia pentru protecția
mediului, turism, activități sportive și agrement, juridică, de disciplină, apărarea
ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, muncă și protecția socială, protecția
copilului.
număr de voturi _______, din care „pentru”_____ , „Împotrivă”
„abţineri”____, din
numărul total de 15 consilieri locali în funcţie.
In conformitate cu prevederile art.129, alin.(2), lit.(c), precum și ale art.139, alin.3,
lit.(g) și art.196, alin.(1), lit.(a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Teritoriului, domnul Negruț Dema Ovidiu

+

HOTĂRĂȘTE:
Se
Art.1
aprobă, începând cu data de 16.06.2022, rezilierea contractului de
închiriere nr.229/10.01.2006, încheiat între autoritatea locală și di Cucoș Ion,
având ca obiect locuința situată în Curtici, str.Crișan nr.5 ap.9.
Art.2 Predarea-primirea locuinței se va face în termen de 3 zile
calendaristice de la data comunicării prezentei hotărâri către dna Bulboacă Irina
- persoană împuternicită prin Procura specială nr.222/03.03.2022 a Biroului
Notarial Muscă Simona.
Art.3 Cu aducerea la îndeplinire se încredințează primarul orașului Curtici,
prin compartimentele de specialitate.
Art.4 Un exemplar din prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului
- județul Arad, Primarului orașului Curtici, Direcției economice, Registrul Agricol,
doamnei Bulboacă Irina, Curtici, str. Cloșca nr.110, judeţul Arad, pe pagina de
internet a primăriei orașului Curtici www.primariacurtici.ro.
INIȚIATOR,
PRIMAR,
Ban Ioan Bogdan
PERSOANELE INTERESATE POT TRIMITE ÎN SCRIS SAU POT DEPUNE LA REGISTRATURA PRIMĂRIEI CURTICI PROPUNERI,
SUGESTII, OPINII CARE VOR AVEA
VALOARE DE RECOMANDARE PENTRU CONSILIUL LOCAL CURTICI, PÂNĂ LA DATA DE 16.06.2022 - PERSOANĂ RESPONSABILĂ PENTRU RELAŢIA CU SOCIETATEA
CIVILĂ = D-NA TRABALKA
DANIELA.

