
  Hotarari adoptate de Consiliul local Ineu in anul 2012 

 

Nr. 

HC

L  

    Data                                            Titlu 

1 16.01.2012 Aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare a Consiliului local al orasului Ineu  

2 16.01.2012 Aprobaraea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local al orasului Ineu  

din data de 29.12 2011 

3 16.01.2012  Aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Orasului Ineu                                                                                               

4 16.01.2012 Modificarea Hotararii Consiliului Local Ineu nr. 69 din 30.05.2011 privind stabilirea 

impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012 

5 16.01.2012 Aprobarea Pprogramului activitatilor edilitar gospodaresti pentru anul 2012 

6 16.01.2012 Aprobarea   Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2012 in 

conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 

7 16.01.2012 Desemnarea reprezentantului Consiliului local Ineu in Consiliul de Administratie al 

Gradinitei ci Program Normal nr. 1 Ineu 

8 16.01.2012 Desemnarea reprezentantului  Consiliului  local Ineu in Comisia pentru evaluarea si 

asigurarea calitatii in cadrul Gradinitei cu Program Normal nr.1 Ineu 

9 16.01 2012 Aprobarea raportului de reevaluare a patrimoniului orasului Ineu 

10 16.01.2012 Schimbarea denumirii Grupului Scolar  MIHAI VITEAZUL‟ Ineu  si atribuirea 

denumirii de Liceul Tehnologic „MIHAI VITEAZUL‟ Ineu incepand cu anul scolar 

2012-2013 

11 16.01.2012 Schimbarea denumirii Grupului Scolar „SAVA BRANCOVICI „ Ineu si atribuirea 

denumirii de Liceul Tehnologic „SAVA BRANCOVICI‟ Ineu incepand cu anul 

scolar 2012-2013 



 

12 

 

03.02.2012 

 

Aprobarea suplimentarii ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului local Ineu din 

03.02.2012, din Dispozitia de convocare nr.9/30.01.2012                                                                                     

13 03.02.2012 Aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare a Consiliului local al orasului Ineu din 

03.02.2012 

14 03.02.2012  Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local al orasului Ineu 

din data de 16.01.2012 

15 03.02.2012 Aprobarea Organigramei si Statului de functii pentru Unitatea de Asistenta Medio 

Sociala Ineu 

16 03.02.2012 Aprobarea Organigramei si Statului de functii pentru Centrul de Zi de ingrijire a 

Copiilor Ineu 

17 03.02.2012 Aprobarea Organigramei si Statului de functii pentru Clubul Sportiv Ineu 

18 03.02.2012 Aprobarea Organigramei si Statului de functii pentru Spitalul Orasenesc Ineu 

19 03.02.2012 Aprobarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Orasului Ineu pe anul 2012 

20 03.02.2012 Modificarea si completerea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului 

de Zi de Ingrijire a Copiilor Ineu, aprobat prinHOTARAREA NR.82 din 28.07.2009 

21 03.02.2012 Modificarea si completarea  Instructiunilor pentru Ofertantii si a Contractului de 

vanzare-cumparare,anexe la HOTARAREA NR.83 din 17.06.2011 

22 03.02.2012 Insusirea propunerii de „Concesionare prin licitatie a unui teren in suprafata de 

100000 mp.,situat in orasul Ineu,judetul Arad, in vederea realizarii unui Parc  

Fotovoltaic‟ 

23 03.02.2012 Insusirea propunerii de „Concesionare prin licitatie a doua terenuri in suprafata totala 

de 240200 mp. Situate in orasul Ineu, judetul Arad, in vederea realizarii unui  Parc 

Fotovoltaic‟ 

24 03.02.2012 Inregistrarea orasului Ineu in Sistemul National Electronic de Plata online a taxelor 

si impozitelor utilizand cardul bancar (SNEP) 



25 03.02.2012 Mandarea reprezentantului Consiliului Local al Orasului Ineu in A.G.A.  a  

S.C.COMPANIA DE APA ARAD S.A. ARAD sa voteze bugetul de venituri si 

cheltuieli pe anul 2012 si situatiile financiare ale exercitiului financiar 2011  

26 24.02.2012 Aprobarea ordinei de zi a sedintei extraordinare a Consiliului local al orasului Ineu 

din 24.02.2012 

27 24.02.2012 Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local al orasului Ineu 

din data de 03.02.2012 

28 24.02.2012 Aprobarea preturilor/ tarifelor la apa potabila canalizare-epurare pentru populatie si 

pentru rest utilizatori la nivelul orasului Ineu 

29 24.02.2012 Aprobarea Planului de investitii pe anul 2012 pe domeniul public local al orasului 

Ineu concesionat operatorului regional S.C. Compania de apa Arad S.A. 

30 24.02.2012 Organizarea retelei  scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din orasul Ineu 

pentru anul scolar 2012-2013 

31 24.02.2012 Desemnarea colectivului de coordonare si supervizare pentru atribuirea contractului 

de concesiune teren, situat in orasul Ineu, judetul Arad,in suprafata de 100000mp.,in 

vederea executarii unor lucrari de constructii pentru realizarea unui Parc Fotovoltaic 

32 24.02.2012 Desemnarea colectivului de coordonare si supervizare pentru atribuirea contractului 

de concesiune terenuri, situate in orasul Ineu ,judetul Arad, in suprafata totala de 

240.200 mp., in vederea executarii unor lucrari de constructii pentru realizarea unui 

Parc Fotovoltaic 

33 24.02 2012 Rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Orasului Ineu pe anul 2012 

34 30.03.2012 Aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare a Consiliului local al orasului Ineu din 

30.03.2012 

35 30.03.2012 Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local al orasului 

Ineu din data de 24.03.2012 

36 30.03.2012 Alocarea unei sume pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de vizita delegatiei din 

orasul Ineu in orasul Seynod-Franta 



37 30.03.2012 Schimbarea denimirii Grupului Scolar “MIHAI VITEAZUL” Ineu si atribuirea 

denumirii de Liceul “MIHAI VITEAZUL” Ineu incepand cu anul scolar 2012-2013 

38 30.03.2012 Organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din orasul Ineu 

pentru anul scolar 2012-2013 

39 30.03.2012 Aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea prin licitatie publica a unui 

teren in suprafata de 100.000 mp aflat in domeniul privat al orasului Ineu, aprobarea 

concesionarii, a caietului de sarcini, a documentatiei de atribuire, a modelului de 

contract de concesiune si a comisiei de evaluare 

40 30.03.2012 Aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea  prin licitatie  publica  a 

doua terenuri in suprafata totala de 240.200 mp, aflate in domeniul privat al orasului 

Ineu, aprobarea concesionarii,a caietului de sarcini, a  documentatiei de atribuire, a 

modelului de contract de concesiune si a comisiei de evaluare 

41 30.03.2012 Imputernicirea Primarului Orasului Ineu in vederea obtinerii sprijinului pentru anul 

2012 in cadru Schemei de plata unica de suprafata  pentru pasunea aflata in 

administrarea Consiliului local Ineu 

42 30.03.2012 Aprobarea PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL 

2012 

43 30.03.2012 Modificarea  Hotararii nr.110/11.08.2011 privind punerea la dispozitia Comisiei 

locale  pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Ineu a unor 

terenuri agricole 

44 30.03.2012 Modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apa si 

canalizare 

45 30.03.2012 Aprobarea planului de Investitii pe anul 2012 pe domeniul public al  Orasului Ineu 

concesionat S.C. Compania de apa Arad SA 

46 30.03.2012 Aprobarea cuantumului catizatiei Orasului Ineu in cadrul Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunicare Sistem Integrat de Gestionare a deseurilor Judetul Arad si aprobarea 

Proiectului de buget privind veniturile si cheltuielile Asociatiei pentru anul 2012 

47 30.03.2012 Aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri si teren aferent locuintei de 



domiciliu pentru persoanele cu venituri mici 

48 30.03.2012 Aprobarea alocarii unei sume pentru asigurarea de conditii optime pregatirii elevilor 

de la Grupul Scolar „Mihai Viteazul‟ care a obtinut rezultate deosebite la olimpiadele 

si concursurile scolare, fazele judetene si s-au calificat pe fazele nationale 

49 30.03.2012 Alocarea unei sume pentru acoperirea cheltuierilor ocazionate de efectuarea unui 

stagiu de pregatire in Item – Kenya de catre domnul Gulyas Raymond,atlet, in 

vederea participarii la Campionatul European de Seniori din Helsinki-Finlanda 

50 24.04.2012 Aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare a Consiliului local al orasului Ineu din 

24.04.2012 

51 24.04.2012 Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local al orasului Ineu 

din data de 30.03.2012 

52 24.04.2012 Aprobarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Orasului Ineu pe anul 2012 

53 24.04.2012 Transmiterea in folosinta cu titlu gratuit a unei autospecializate Renault Master T 30 

catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Vasile Goldis „ al judetului Arad-

Sectia de Pompieri Ineu 

54 24.04.2012 Aprobarea contului de executie al bugetului general de venituri si cheltuieli al 

Orasului Ineu pe anul 2011 

55 24.04.2012 Transmiterea dreptului de folosinta cu titlu gratuit asupra unui teren in suprafata de 6 

mp,necesar amplasarii‟Compartimentului de racordare al Punctului de conecsiune 20 

Kv- Statia sortare,compostare,transfer Ineu-Mocrea‟,in care se monteaza instalatiile 

energetice din proprietatea Enel Distributie Banat S.A., si acordarea unor drepturi de 

superficie,uz si servitute asupra acestui teren 

56 24.04.2012 Vanzarea prin licitatie publica deschisa cu strigare a unui teren inscris in C.F. 

nr.303051cu nr.cad 1572 a orasului Ineu , in suprafata de 2515 mp. Si aprobarea 

contractului de vanzare-cumparare 

57 24.04.2012 Aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru lucrarea „Depozitare utilaje agricole si 

locuinta de serviciu‟- Proiect nr. 32/2010 executat de S.C. PRO URBAN  S.R.L., in 

extravilantul localitatii Ineu,in parcela A.696/39 cu nr. Cad :822. 



58 24.04.2012 Respingerea  Proiectului de hotarare privind  aprobarea ajustarii preturilor/tarifelor la 

apa potabila si pentru canalizare   - epurare pentru populatie si pentru rest utilizatori 

la nivelul orasului Ineu 

59 22.02.2012 Aprobarea ordinei de zi  a sedintei ordinare   a Consiliului local al orasului Ineu din 

22.05.2012 

60 22.05.2012 Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local al orasului Ineu 

din data de 24.04.2012 

61 22.05.2012 Alocarea unei sume pentru participarea unui grup de elevi din cadrul Grupului Scolar 

„MIHAI  VITEAZUL‟ Ineu la faza nationala  a Concursului National de Geografie  

„GEOMANDIS‟ 

62 22.05.2012 Modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de dezvoltare  

intercomunicare Apa Canalizare Judetul Arad,la care orasul Ineu este membru 

asociat 

63 22.05.2012  Mandatarea reprezentantului Consiliului Local Ineu in Adunarea Generala a 

Actionarilor S.C. Compania de Apa Arad S.A. sa aprobe participarea companiei la 

majorarea capitalului social al societatii S.C. Aqua Trans Mures S.A. Arad cu suma 

de 200.000 lei 

64 22.05.2012 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  pentru lucrarea „Amplasare hala 

confectii textile si schimbare destinatie teren,din zona cu destinatie speciala in zona 

pentru unitati industriale si depozitare‟ din Ineu str. M.Eminescu nr. 1B inscris in CF 

nr.1941/38 ;1941/39 ;1941/40 ; 

1941/41 ;1941/42 ;1941/43 ;1941/44 ;1941/45 ;1941/46 ;1941/47 ;1941/48 ;1941/49 ;1

941/50/1/3 

65 22.05.2012 Transmiterea dreptului de folosinta cu titlu gratuit asupra unui teren in suprafata de 6 

mp , necesar amplasarii „Compartimentului de racordare al Punctului de conexiune 

20 kV-Statia sortare,compostare,transfer Ineu-Mocrea‟, in care se monteaza 

instalatiile energetice din proprietatea Enel Distributie Banat S.A.,si acordarea unor 

drepturi de superficie, uz si servitute asupra acestui teren 

66 22.05.2012 Declararea de interes public local a unor bunuri 



1 20.06.2012 Constituirea comisiei de validare a alegerii consilierilor locali 

2 20.06.2012 Validarea mandatelor consilierilor  alesi 

3 20.06.2012 Constituirea legala a Consiliului local al orasului Ineu 

4 20.06.2012 Alegerea presedintelui de  sedinta 

5 20.06.2012 Alegerea viceprimarului orasului Ineu 

6 20.06.2012 Organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local  Ineu 

67 29.06.2012 Aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinaree a Consiliului local al orasului Ineu din 

29.06.2012 

68 29.06.2012 Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local al orasului Ineu 

din data de 22.05.2012 

69 29.06.2012 Aprobarea procesului verbal al sedintei de constituire a Consiliului local Ineu, din 

data de 20.06.2012 

70 29.06.2012 Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local Ineu 

71 29.06 2012 Respingerea Proiectului de hotarare privind aprobarea ajustarii preturilor/tarifelor la 

apa potabila si pentru canalizare-epurare pentru populatie si pentru rest utilizatori la 

nivelul orasului Ineu 

72 29.06.2012 Modul de valorificare  pe destinatii a volumului de masa lemnoasa preconizat  a se 

recolta in anul2012 din suprafata de fond forestier detinuta de Orasul Ineu 

73 29.06.2012 Aprobarea obiectivelor si criteriilor de performanta ale Directorului-sef de ocol al 

Regiei Publice Locale „OCOLUL  SILVIC  ZARANDUL‟ R.A. pentru anul 2012 

74 29.06.2012 Aprobarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Orasului Ineu pe anul 2012 

75 29.06.2012 Actualizarea Nomenclaturii stradale a Orasului Ineu 

76 29.06.2012 Aprobarea desemnarii reprezentantului orasului Ineu in Adunarea generala  a 

actionarilor a aoperatorului regional S.C.  COMPANIA  DE  APA  ARAD  S.A.  

ARAD 



77 29.06.2012 Modificarea Hotararii nr.39 din 30.03.2012 adoptata de catre Consiliul  Local Ineu 

78 29.06.2012 Modificarea Hotararii nr. 40 din 30.03,2012 adoptata de catre Consiliului Local Ineu 

79 29.06.2012 Desemnarea reprezentantilorr Consiliului Local al Orasului Ineu in Consiliul de 

administratie al Spitalului Orasenesc Ineu si revocarea Hotararii nr. 98/30.07.2012 

80 29.06.2012 Desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Orasului Ineu in Consiliul etic din 

cadrul Spitalului Orasenesc Ineu si revocarea Hotararii nr.48/18.03.2012 

81 29.06.2012 Desemnarea reprezentantului Consiliului local Ineu si reprezentantii autoritatii 

finantatoare in Consiliul consultativ  al Centrului de Zi de Ingrijire a Copiilor Ineu si 

revocarea Hotararii nr. 61/31.07.2008 

82 29.06.2012 Desemnarea reprezentantului Consiliului local Ineu in Consiliul consultativ al 

Unitatii de asistenta medico-sociale Ineu sii revocarea Hotararii nr. 62/31.07.2012 

83 29.06.2012 Desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Orasului Ineu in Consiliul de 

administratie al  Grupului Scolar „MIHAI VITEAZUL‟ Ineu si revocarea Hotararii 

nr. 57/29.04.2011 

84 29.06.2012 Desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Orasului Ineu in Comisia pentru 

evaluarea si asigurarea calitatii in cadrul Grupului Scolar „MIHAI  VITEAZUL‟ 

Ineu si revocarea Hotararii nr.58/29.04.2011 

85 29.06.2012 Desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Orasului Ineu in Consiliul de 

administratie al Grupului Scolar „SAVA  BRANCOVICI‟ Ineu si revocarea Hotararii 

nr.59/29.04.2011  

86 29.06.2012 Desemnarea reprezentantului Consiliului local Ineu in Comisia pentru evaluarea si 

asigurarea calitatii in cadrul Grupului Scolar „Sava  Brancovici‟ Ineu si revocarea  

Hotararii nr. 60/29.04.2012 

87 29.06.2012 Reorganizarea comisiei de evaluare a ofertelor pentru vanzarea sau inchirierea  prin 

licitatie publica a bunurilor din proprietatea orasului Inei si revocarea Hotararii nr. 

65/31.07.2012 

88 29.06.2012 Reorganizarea comisiei pentru solutionarea contestatiilor referitoare la licitatiile 

publice organizate pentru vanzarea sau  inchirierea bunurilor din proprietatea 



orasului Ineu si revocarea Hotararii nr. 66/31.07.2008 

89 29.06.2012 Reorganizarea comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea bunurilor din 

proprietatea  Orasului Ineu si revocarea Hotararii nr. 67/31.07.2008 

90 29.06.2012 Reorganizarea Consiliului Comunitar Consultativ al orasului Ineu si revocarea 

Hotararii nr. 68/31.07.2008 

91 29.06 2012 Reorganizarea comisiei pentru intocmirea propunerilor si a documentatiilor necesare 

in vederea atribuirii titlului de „Cetatean de Onoare al orasului Ineu‟ si revocarea 

Hotararii nr. 70/31.07.2008  

92 29.06.2012 Reconstituirea Comisiei locale de ordine publica  a orasului Ineu si revocarea 

Hotararii nr. 7/31.01.2011 

93 29.06.2012 Reconstituirea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care 

alcatuiesc domeniul public al orasului Ineu si revocarea Hotararii nr. 48/17.04.2009 

94 29.06.2012 Constituirea comisiei pentru organizarea manifestarilor dedicate  „ZILELOR  

INEULUI‟ si alocarea unei sume in acest scop 

95 29.06.2012 Modificarea PROGRAMULUI  ANUAL  AL  ACHIZITIILOR PUBLICE  PE  

ANUL  2012  aprobat prin Hotararea Consiliului Local, nr. 42 din 30.03.2012 

96 29.06.2012 Intocmirea anexei 3 la Regulamentul de Organizare si Functionare a Serviciului 

Voluntar pentru Situatii de urgenta al orasului Ineu , aprobat prin Hotararea nr. 

151/30.11.2005 

97 29.06.2012 Trecerea din proprietatea publica in proprietatea privata a orasului Ineu a terenului 

inscris in C.F. nr. 300687 a localitatii  Ineu ,cu nr. Top.al parcelei T 148 Ps 978/2/1 

situat in extravilantul Orasului Ineu 

98 26.07.2012 Aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare a Consiliului local al orasului Ineu din 

26.07.2012 

99 26.07.2012 Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local al orasului Ineu 

din data de29.06.2012 

100 26.07.2012 Aprobarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Orasului Ineu pe anul 2012 



101 26.07.2012 Modificarea PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL 

2012 aprobat prin Hotararea Consiliului Local, nr.42 din 30.03.2012 

102 26.07.2012 Aprobarea ajustarii preturilor/tarifelor la apa potabila pentru canalizare-epurare 

pentru populatie si pentru rest utilizatori la nivelul orasului Ineu 

103 26.07.2012 Aptobarea Organigramei si Statului de functii pentru aparatul de specialitate al 

Primarului Orasului Ineu si serviciilor publice de interes local 

104 26.07.2012 Propunerea de abrogare a alin. 2 din art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 1254/2008 

105 26.07.2012 Modificarea  Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea si modernizarea 

infrastricturii de apa si apa uzata din judetul Arad‟; beneficiar : Compania de Apa 

(Operator Regional) 

106 26.07.2012 Aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea prin licitatie publica a unui 

teren in suprafata totala de 158.900 mp, aflat in domeniul privat al orasului Ineu, 

aprobarea concesionarii,a caietului de sarcini,a documentatiei de atribuire, a 

modelului de contract de concesiune si a comisiei de evaluare si revocarea Hotararii 

nr.40/30.03.2012 si nr. 78/29.06. 2012 

107 26.07.2012 Alocarea unei sume pentru vizita delegatiei oficiale  a orasului Reze din perioada 28-

31 august 2012 

108 26.07.2012 Alocarea unei sume pentru „Proiectul privind organizarea Centrului pentru 

petrecerea timpului liber pe perioada vacantelor scolare pentru copiii din orasul 

Ineu‟, organizat pe langa Grupul Scolar „Sava Brancovici‟ Ineu 

109 26.07.2012 Desemnarea persoanelor cu drept de semnatura in relatia cu Banca Comerciala 

Romana , BRD – Groupe Societe Generale, Banca de Export Import a Romaniei 

EximBank S.A.si Banca Transilvania  

110 26.07.2012 Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public de 

Asistenta Sociala 

111 26.07.2012 Mandatarea reprezentantului Consiliului Local Ineu in Adunarea Generala a 

Actionarilor  S.C. Compania de apa Arad  S.A. sa aprobe participarea companiei la 

majorarea capitalului social alsocietatii S.C. Aqua Trans Mures S.A. Arad cu suma 



de 160.000 lei si revocarea Hotararii nr. 63/22.05.2012 

112 26.07.2012 Modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apa si 

canalizare si revocarea Hotararii nr. 44/30.03.2012 

113 26.07.2012 Modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare 

Intercamunitara Apa Canalizare Judetul Arad. La care orasul Ineu este membru 

asociat si revocarea Hotararii nr 62/22.05.2012 

114 26.o7.2012 Preluarea unui imobil situat in orasul Ineu, judetul Arad, din proprietatea publica a 

statului si din administrarea Ministrului Apararii Nationale,in proprietatea publica a 

orasului Ineu si in administrarea Consiliului local al orasului Ineu, judetul Arad 

115 26.07.2012 Transmiterea unui imobil in folosinta gratuita catre Directia Generala de Asistenta 

Sociala si Protectia Copilului Arad, pentru Complexul Servicii Sociale Ineu 

116 26.07.2012 Constituirea Consiliului de Administratie  al Spitalului Orasenesc Ineu si revocarea 

Hotararii nr.114/ 30.07.2010 

117 17.08.2012 Aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare a Consiliului local al orasului Ineu din 

17.08.2012 

118 17.08.2012 Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliulu local al orasului Ineu 

din data de 26.07.2012 

119 17.08.2012 Aprobarera Bugetului General de venituri si cheltuieli al Orasului Ineu pe anul 2012 

120 17.08.2012 Modificarea PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL 

2012  aprobat prin Hotararea Consiliului Local , nr. 42 din 30.03.2012 

121 17.08.2012 Infiintarea Societatii Comerciale „URBAN  CONSVERD‟ S.A. 

122 17.08.2012 Incheiarea unui Protocol de colaborare intre Agentia Judeteana pentru Ocuparea 

Fortei de Munca Arad si Orasul Ineu 

123 17.08.2012 Modificarea Hotararii nr. 131 di 09.10.2012 adoptata de catre Consiliul Local AL 

Orasului Ineu 

124 17.08.2012 Modificarea Hotararii nr. 90 din 29.11.2001 cu privire la faptele ce constituie  

contraventii la  gospodarirea si intretinerea domeniului public,precum si la protectia 



mediului si cele care afecteaza ordinea si linistea publica 

125 14.09.2012 Hotararea nr .125 din 14.09.2012 privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare 

a Consiliului Local al orasului Ineu din 14.09.2012 

126 14.09.2012 Hotararea nr .126 din 14.09.2012 privind aprobarea procesului verbal al sedintei 

ordinare a Consiliului Local Ineu din 17.08.2012 

127 14.09.2012 Hotararea nr .127 din 14.09.2012 privind aprobarea Bugetului General de venituri si 

cheltuieli al Orasului Ineu pe anul 2012 

128 14.09.2012 Hotararea nr .128 din 14.09.2012 privind modificarea PROGRAMULUI  ANUAL 

AL ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL 2012  aprobat prin Hotararea Consiliului 

Local, nr. 42 din 30.03.2012  

129 14.09.2012 Hotararea nr .129 din 14.09.2012 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru 

concesionarea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 81300 mp, aflat in 

domeniul privat al orasului Ineu, aprobarea concesionarii, a caietului de sarcini, a 

documentatiei de atribuire, a modelului de contract de concesiune si a comisiei de 

evaluare 

 130 14.09.2012 Hotararea nr .130 din 14.09.2012 privind dreptul de administrare a unor apartamente 

131 14.09.2012 Hotararea nr .131 din 14.09.2012 privind modificarea Planului de ocupare al 

functiilor pentru aparatul de specialitate al  Primarului Orasului Ineu 

132 14.09.2012 Hotararea nr .132 din 14.09.2012 privind aprobarea contractului cadru de 

reprezentare a intereselor Orasului Ineu in adunarea generala a actionarilor la S.C 

Compania de Apa Arad S.A, unde orasul Ineu este actionar 

133 14.09.2012 Hotararea nr .133 din 14.09.2012 privind aprobarea  Planului local de actiune pentru 

protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole 

134 14.09.2012 Hotararea nr .134 din 14.09.2012 privind reorganizarea comisiei pentru analizarea 

cererilor de subventie depuse conform O.U.G nr 51/2006 pentru aprobarea 

Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala 

si revocarea hotararii nr. 71/31.07.2008 

135 14.09.2012 Hotararea nr .135 din 14.09.2012 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului  



pe cladiri si teren aferent locuintei de domiciliu pentru persoanele cu venituri mici 

 

136 14.09.2012 Hotararea nr .136 din 14.09.2012 privind desemnarea reprezentantului Orasului Ineu 

in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO INEU 

137 28.09.2012 Hotararea nr .137  din 28.09.2012 privind aprobarea ordinei de zi a sedintei 

extraordinare a Consiliului local al orasului Ineu din 28.09.2012 

138 28.09.2012 Hotararea nr .138  din 28.09.2012 privind aprobarea procesului verbal al sedintei 

ordinare a Consiliului local al orasului Ineu din 14.09.2012 

 139 28.09.2012 Hotararea nr .139 din  28.09.2012 privind aprobarea Bugetului General de venituri si 

cheltuieli al Orasului Ineu pe anul 2012 

140 28.09.2012 Hotararea nr .140 din  28.09.2012 privind modificarea PROGRAMULUI  ANUAL 

AL ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL 2012  aprobat prin Hotararea Consiliului 

Local, nr. 42 din 30.03.2012 

141 28.09.2012 Hotararea nr .141 din  28.09.2012 privind imputernicirea primarului Orasului Ineu 

Jr. Calin-Ilie Abrudan pentru semnarea unui contract de schimb in forma autentica 

142 12.10.2012 Hotararea nr .142  din 12.10.2012 privind aprobarea ordinei de zi a sedintei 

extraordinare a Consiliului local al orasului Ineu din 12.10.2012 

143 12.10.2012 Hotararea nr .143 din 12.10.2012 privind aprobarea procesului verbal al sedintei 

extraordinare a Consiliului local al orasului Ineu din 28.09.2012 

144 12.10.2012 Hotararea nr .144 din 12.10.2012 privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

Local al Orasului Ineu in Consiliul de administratie al Liceului ,, Sava Brancovici‟‟ 

Ineu si revocarea Hotararii nr. 85/29.06.2012 

145 12.10.2012 Hotararea nr .145 din 12.10.2012 privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

Local al Orasului Ineu in Consiliul de administratie al Liceului ,, Mihai Viteazul‟‟ 

Ineu si revocarea Hotararii nr. 83/29.06.2012 

146 12.10.2012 Hotararea nr .146 din 12.10.2012 privind aprobarea ajustarii preturilor/tarifelor la 

apa potabila si pentru canalizare-epurare pentru populatie si pentru rest utilizatori la 



nivelul orasului Ineu 

147 12.10.2012 Hotararea nr .147 din 12.10.2012 privind trecerea din domeniul privat al statului 

roman in domeniul privat al orasului Ineu a doua terenuri 

148 12.10.2012 Hotararea nr .148 din 12.10.2012 privind aprobarea Actul Constitutiv si Statutul 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor 

judetul Arad 

149 30.10.2012 Hotararea nr .149  din 30.10.2012 privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare 

a Consiliului local al orasului Ineu din 30.10.2012 

150 30.10.2012 Hotararea nr .150 din 30.10.2012 privind aprobarea procesului verbal al sedintei 

extraordinare a Consiliului local al orasului Ineu din 12.10.2012 

151 30.10.2012 Hotararea nr .151 din  30.10.2012 privind aprobarea Bugetului General de venituri si 

cheltuieli al Orasului Ineu pe anul 2012 

152 30.10.2012 Hotararea nr .152 din  30.10.2012 privind modificarea PROGRAMULUI  ANUAL 

AL ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL 2012  aprobat prin Hotararea Consiliului 

Local, nr. 42 din 30.03.2012 

153 30.10.2012 Hotararea nr .153 din 30.10.2012 privind vanzarea terenului identificat in C.F. nr. 

300394 al localitatii Ineu, cu nr. top. 1301-1302/a.1.2.c/1/1/1/b/1/a/2/2 in suprafata 

de 626 mp., situat in Ineu, str Rahovei, nr 12 

154 30.10.2012 Hotararea nr .154 din 30.10.2012 privind vanzarea terenului identificat in C.F. nr. 

302335, al localitatii Ineu, cu nr. top. 1301-1302/a-1303/a.1.2.c/1/1/1/b/2/1/1 in 

suprafata de 11.335 mp., situate in Ineu, str. Rahovei, nr 12 

155 29.11.2012 Hotararea nr .155  din 29.11.2012  privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare 

a Consiliului local al orasului Ineu din 29.11.2012 

156 29.11.2012 Hotararea nr .156 din 29.11.2012  privind aprobarea procesului verbal al sedintei 

ordinare a Consiliului local al orasului Ineu din 30.10.2012 

157 29.11.2012 Hotararea nr .157 din 29.11.2012  privind aprobarea drapelului orasului Ineu 



158 29.11.2012 Hotararea nr .158 din 29.11.2012  privind constatarea  incetarii exercitarii  functiei 

de Viceprimar  al orasului  Ineu de catre  domnul  Nogea Adrian 

159 29.11.2012 Hotararea nr .159 din 29.11.2012  privind rectificarea Bugetului General de venituri 

si cheltuieli al Orasului Ineu pe anul 2012 

160 29.11.2012 Hotararea nr .160 din 29.11.2012  privind modificarea PROGRAMULUI ANUAL 

AL ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL 2012  aprobat prin  Hotararea Consiliului 

Local nr. 42 din 30.03.2012 

161 29.11.2012 Hotararea nr .161 din 29.11.2012  privind aprobarea unui mandat special al 

reprezentantului orasului Ineu, in cadrul Adunarii Generale a Asociatilor, a 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Canalizare judetul Arad 

162 29.11.2012 Hotararea nr .162 din 29.11.2012  privind alocarea unei sume pentru manifestarile 

ocazionate de sarbatorirea zilei de 1 Decembrie – Ziua Nationala a Romaniei 

163 29.11.2012 Hotararea nr .163 din 29.11.2012  privind alocarea unei sume pentru „Concertul de 

Colinzi 2012” - iniţiativa Primarului oraşului Ineu 

164 29.11.2012 Hotararea nr .164 din 29.11.2012  privind alocarea unei sume pentru festivitatile 

ocazionate de „Pomul de Craciun”, organizate de gradinite, Cresa si Centrul de zi de 

ingrijire a copiilor din orasul Ineu 

165 29.11.2012 Hotararea nr .165 din 29.11.2012  privind majorarea capitalului social al SC URBAN 

CONSVERD SA si modificarea actului constitutiv 

166 29.11.2012 Hotararea nr .166 din 29.11.2012  privind privind transmiterea in folosinta cu titlu 

gratuit a doua autovehicule 

167 29.11.2012 Hotararea nr .167 din 29.11.2012  privind modificarea Regulamentului de organizare 

si functionare a Clubului Sportiv Ineu 

168 29.11.2012 Hotararea nr .168 din 29.11.2012  privind aprobarea Regulamentului de organizare a 

concursului pentru ocuparea postului de director al Clubului Sportiv Ineu 

169 29.11.2012 Hotararea nr .169 din 29.11.2012  privind modificarea si completarea structurii 

organizatorice a Spitalului Orasenesc Ineu 



170 29.11.2012 Hotararea nr .170 din 29.11.2012  privind alocarea unei suma pentru vizita delegatiei 

orasului Seynod, Franta,  din 1-2 decembrie 2012 

171 29.11.2012 Hotararea nr .171 din 29.11.2012  privind aprobarea Calendarului Cultural pe anul 

2013, al Casei de Cultura Ineu 

172 29.11.2012 Hotararea nr .172 din 29.11.2012  privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor 

publice pentru anul 2013 

173 29.11.2012 Hotararea nr .173 din 29.11.2012  privind acordarea unui mandat reprezentantului 

orasului Ineu in Adunarea generala a actionarilor a operatorului regional  SC 

Compania de Apa ARAD SA, Arad 

174 13.12.2012 Hotărârea 174 din 13.12.2012 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei 

extraordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  13.12.2012 

175 13.12.2012 Hotărâre 175 din 13.12.2012 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei 

ordinare a Consiliului Local  al oraşului Ineu din data de 29.11.2012 

176 13.12.2012 Hotarare 176 din 13.12.2012 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat 

al orasului Ineu a doua imobile inscrise in CF nr.303665 si CF. nr.303666 a 

localitatii Ineu, aprobarea vanzarii prin licitatie publica deschisa a imobilelor inscrise 

in CF nr.303665 si CF. nr.303666 a localitatii Ineu, aprobarea Instructiunilor pentru 

ofertanti si a contractului de vanzare-cumparare. 

177 20.12.2012 Hotărârea 177 din 20.12.2012 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a 

Consiliului Local al oraşului Ineu din  20.12.2012 

178 20.12.2012 Hotărâre 178 din20.12.2012 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei 

extraordinare a Consiliului Local  al oraşului Ineu din data de 13.12.2012 

179 20.12.2012 Hotararea 179 din 20.12.2012  privind alegerea Viceprimarului orasului Ineu 

180 20.12.2012 Hotararea 180 din 20.12.2012  privind rectificarea Bugetului General de venituri si 

cheltuieli al orasului Ineu pe anul 2012 

181 20.12.2012 Hotararea 181 din 20.12.2012 privind modificarea PROGRAMULUI ANUAL AL 

ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL 2012 aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 



42/30.03.2012 

182 20.12.2012 Hotararea 182 din 20.12.2012 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe 

cladiri si teren aferent locuintei de domiciliu pentru persoanele cu venituri mici. 

183 20.12.2012 Hotararea 183 din 20.12.2012 privind modul de valorificare pe destinatii a 

volumului de masa lemnoasa preconizat a se recolta in anul 2013 din suprafata de 

fond forestier detinuta de Orasul Ineu. 

184 20.12.2012 Hotararea 184 din 20.12.2012  privind aprobarea anularii creantelor fiscale restante 

aflate in sold la data de 31.12.2012, mai mici de 40 lei. 

185 20.12.2012 Hotararea 185 din 20.12.2012  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli 

pentru anul 2012 al Societatii Comerciale „ URBAN CONSVERD” S.A 

186 20.12.2012 Hotararea 186 din 20.12.2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli 

pentru anul 2012 al Societatii Comerciale „ ECO INEU PHARE 2004” S.A. 

187 28.12.2012 Hotărâre  187 din 28.12.2012 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei 

extraordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  28.12.2012 

188 28.12.2012 Hotărâre 188 din 28.12.2012 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei 

extraordinare a Consiliului Local  al oraşului Ineu din data de 20.12.2012 

189 28.12.2012 Hotararea  189 din 28.12.2012 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru 

anul 2013 

190 30.12.2012 Hotărâre  190 din 30.12.2012 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei 

extraordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  30.12.2012 

191 30.12.2012 Hotărâre 191din 30.12.2012 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei 

extraordinare a Consiliului Local  al oraşului Ineu din data de 28.12.2012 

192 30.12.2012 Hotararea 192 din 30.12.2012 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru 

anul 2013 

 


