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PROCESUL VERBAL
al şedinţei ordinare din data de 16.10.2018 a Consiliului local Nădlac

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 16.10.2018 a fost
convocată în baza Dispoziției primarului orașului Nădlac nr.348/08.10.2018, prin convocator
şi înmânarea invitaţiilor.

La lucrările şedinţei participă următorii consilieri locali: Ambrus Lubomir-Ivan, Kizur
Flavius Dusan, Huszarik Alexandrina- Nicoleta, Paladie Răzvan-Florin, Kelo Milan, Orban
Ecaterina-Maria, Totorean Florin, Paliș Gligor, Kocsis Andrei-Valentin, Suslak Marek- Andrei,
Onea Mircea- Laurențiu, Falticska Sergiu- Bogdan, Somrak Dușan. Lipsesc consilierii: Onuțe
Dan- Ioan, Albu Cosmin- Cristian.

La lucrările ședinței, din partea primăriei orașului Nădlac participă: dl primar
Mărginean Ioan-Radu, dl secretar Alexandru Gros, dl Istvanovicz Călin Florin- arhitect-șef,
Ilieș Ioana Dorina- inspector compartiment administrarea patrimoniului local, Roszkoș Ioan-
șef SVSU Nădlac, Iamrișka Ioan- referent compartiment pentru managementul proiectelor,
Ianecsko Alina- consilier juridic din cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliul Local.

Dl secretar constată faptul că convocarea consiliului local în ședința de astăzi a fost
efectuată în baza dispoziției primarului orașului Nădlac nr.348 din 08.10.2018 și deoarece
majoritatea consilierilor aflați în funcție sunt prezenți la lucrările ședinței, este asigurat
cvorumul necesar întrunirii, declarând în acest sens ședința legal constituită.

Acesta solicită să se facă propuneri pentru alegerea președintelui de ședință pentru
conducerea lucrărilor ședinței de astăzi, deoarece dl Albu Cosmin Cristian lipsește motivat.

D-l Paladie Răzvan Florin propune pe dl Totorean Florin.
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot propunerea de alegere în funcția de

președinte de ședință a d-lui Totorean Florin pentru conducerea lucrărilor ședinței de astăzi,
propunere care este aprobată cu 13 voturi DA, votul necesar aprobării fiind votul majorității
consilierilor prezenți ( 7 voturi ).

Președintele de ședință- Totorean Florin, prezintă proiectul ordinei de zi al şedinţei
Consiliului Local de astăzi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului
local din data de 16.10.2018.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 27.09.2018.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficiențelor la
normele de apărare împotriva incendiilor constatate la nivelul orașului Nădlac.

4.Proiect de hotărâre privind modificarea limitei de proprietate comună între parcelele
evidențiate în CF nr.309169 Nădlac și CF nr.307996 Nădlac.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român în
proprietatea privată a Oraşului Nădlac a imobilului  evidenţiat în CF nr.309266 Nădlac și CF
nr.309275 Nădlac.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării suprafeței imobilului situat în orașul
Nădlac, parcela evidențiată în CF nr.309236 Nădlac.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 908 mp,
parcela cu nr.cad.302236, evidențiată în CF nr.302236 Nădlac, teren situat în orașul Nădlac,
str. Lacului, nr.14, dnei Ciovică Andreea-Ana.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 1000 mp,
parcela cu nr.cad.309242, evidențiată în CF nr.309242 Nădlac, teren situat în orașul Nădlac,
Car. Viile Vechi, nr.142, dnei Mraz Florica-Ana și dlui Mraz Andrei-Iosif.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 744 mp,
parcela cu nr.cad.302152, evidențiată în CF nr.302152 Nădlac, teren situat în orașul Nădlac,
str. V. Lucaciu, nr.136, dnei Csavoly Rozalia.
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10.Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de vânzare a locuințelor
pentru tineri destinate închirierii, situate în orașul Nădlac, str.G. Coșbuc, nr.54, jud. Arad,
construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unui teren.
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unui schimb de imobile între

Orașul Nădlac și Parohia ortodoxă română Nădlac.
13.Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică cu strigare a cantității

de masă lemnoasă „pe picior”.
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanților de locuințe construite în

regim A.N.L., care au acces la locuință prin îndeplinirea prevederilor pct. A din criterii și a
listei solicitanților de locuințe construite în regim A.N.L., care nu au acces la locuință.

15.Diverse.
Dl primar propune introducerea pe ordinea de zi a următoarelor puncte:
- pct.15. Proiect de hotărâre privind modificarea art.2(2) din Hotărârea Consiliului

Local Nădlac nr.120/21.09.2017.
- pct.16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a devizului

general pentru proiectul cu denumirea "Modernizare străzi în orașul Nădlac, județul Arad" și
"Amenajare străzi în orașul Nădlac, străzi Viile Vechi și Cartierul Nou, județul Arad".

- pct.17. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii cu titlu gratuit a unui drept
de superficie și a unui drept de servitute de trecere asupra terenului în suprafață de 3.029
mp, parcela cu nr. cadastral 300820, evidenţiată  în  CF nr. 300820 Nădlac.

Deoarece nu există alte propuneri de modificare a ordinei de zi, preşedintele de
şedinţă supune la vot „Proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei
ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 16.10.2018”, cu propunerile de modificare mai
sus menționate efectuate de către dl primar, fiind pronunțate 13 voturi DA, fiind întrunită
majoritatea necesară adoptării hotărârii, votul necesar pentru adoptarea proiectului de
hotărâre fiind majoritatea consilierilor prezenţi ( 7 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 27.09.2018.

Preşedintele de şedinţă întreabă consilierii dacă există observații referitor la procesul
verbal.

Deoarece nu există observații cu privire la procesul verbal, se supune la vot „proiectul
de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac
din data de 27.09.2018”, acesta fiind aprobat cu 13 voturi DA, votul necesar pentru
adoptarea proiectului de hotărâre este votul majorității consilierilor prezenţi ( 7 voturi).

Se trece la pct.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru remedierea
deficiențelor la normele de apărare împotriva incendiilor constatate la nivelul orașului Nădlac.

Dl Roszkoș Ioan precizează că în ce privește termenele de remediere stabilite conform
proiectului de hotărâre, în urma procesului verbal de control al Inspectoratului pentru situații
de urgență Vasile Goldiș al județului Arad, acestea nu sunt realizabile, termenul prevăzut la
pct.1 de 03.11.2018 este imposibil de realizat, propunerea ar fi de modificare în 31.12.2018,
la pct.2 la fel este prevăzut ca termen de realizare 03.11.2018, propune modificarea acestui
termen în 30.06.2019, deoarece conform prevederilor Ordinului nr.96/2016 este necesar să
fie respectat acest termen, de asemenea în ce privește planul de intervenție în caz de
incendiu de la centrul de zi de îngrijire a copiilor Nădlac de la pct.4 termenul de realizare
este stabilit ca fiind data de 01.11.2018, propunerea este de modificare a acestuia, deoarece
nu se poate realiza măsura stabilită până la acea dată, respectiv măsura stabilită să fie
remediată până la termenul de 31.12.2018, sugerând consiliului local modificarea acestor
termene deoarece acestea nu sunt realizabile, sigur aceste termene au fost stabilite în urma
procesului verbal de control, însă consiliul local are posibilitatea de a le modifica.
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Dl Kelo Milan întreabă ce se întâmplă în situația în care aceste termene chiar
prelungite nu se vor putea respecta, în sensul că aceste măsuri nu se vor putea realiza în
termenele prevăzute în anexă.

Dl Roszkoș Ioan precizează că la fiecare 6 luni, svsu face propunerea de aprobare a
măsurilor care necesită să fie remediate, astfel că măsurile care nu se vor putea realiza până
la termenul prevăzut, se vor prelua din nou pe anexă.

Dl Istvanovicz Călin Florin precizează că în ce privește scara de la localul de școală de
pe str.Victoriei, nr.49, din procesul verbal al ISU rezultă anumite informații care sunt
contradictorii, astfel că va verifica aceste probleme, în vederea reglementării situației.

Nefiind alte discuții referitor la acest punct, din partea comisiilor de specialitate fiind
acordat aviz favorabil, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu
propunerile de modificare a anexei în ce privește termenele de realizare, conform propunerii
dlui Roszkoș Ioan, fiind pronunțate 13 voturi DA, fiind întrunită majoritatea necesară
aprobării, respectiv votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ).

Se trece la pct.4. Proiect de hotărâre privind modificarea limitei de proprietate
comună între parcelele evidențiate în CF nr.309169 Nădlac și CF nr.307996 Nădlac.

Nefiind discuții referitor la acest punct, din partea comisiilor de specialitate fiind
acordat aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 13 voturi DA,
fiind întrunită majoritatea necesară adoptării, votul necesar fiind votul a 2/3 din numărul
consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).

Se trece la pct.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea
Statului Român în proprietatea privată a Oraşului Nădlac a imobilului  evidenţiat în CF
nr.309266 Nădlac și CF nr.309275 Nădlac.

Nefiind discuții referitor la acest punct, din partea comisiilor de specialitate fiind
acordat aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 13 voturi DA,
fiind întrunită majoritatea necesară adoptării, votul necesar fiind votul a 2/3 din numărul
consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).

Se trece la pct.6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării suprafeței
imobilului situat în orașul Nădlac, parcela evidențiată în CF nr.309236 Nădlac.

Nefiind discuții referitor la acest punct, din partea comisiilor de specialitate fiind
acordat aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 13 voturi DA,
fiind întrunită majoritatea necesară adoptării, votul necesar fiind votul a 2/3 din numărul
consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).

Se trece la pct.7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață
de 908 mp, parcela cu nr.cad.302236, evidențiată în CF nr.302236 Nădlac, teren situat în
orașul Nădlac, str. Lacului, nr.14, dnei Ciovică Andreea-Ana.

Nefiind discuții referitor la acest punct, din partea comisiilor de specialitate fiind
acordat aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 13 voturi DA,
fiind întrunită majoritatea necesară adoptării, votul necesar fiind votul a 2/3 din numărul
consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).

Se trece la pct.8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață
de 1000 mp, parcela cu nr.cad.309242, evidențiată în CF nr.309242 Nădlac, teren situat în
orașul Nădlac, Car. Viile Vechi, nr.142, dnei Mraz Florica-Ana și dlui Mraz Andrei-Iosif.

Nefiind discuții referitor la acest punct, din partea comisiilor de specialitate fiind
acordat aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 13 voturi DA,
fiind întrunită majoritatea necesară adoptării, votul necesar fiind votul a 2/3 din numărul
consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).

Se trece la pct.9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață
de 744 mp, parcela cu nr.cad.302152, evidențiată în CF nr.302152 Nădlac, teren situat în
orașul Nădlac, str. V. Lucaciu, nr.136, dnei Csavoly Rozalia.

Nefiind discuții referitor la acest punct, din partea comisiilor de specialitate fiind
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acordat aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 13 voturi DA,
fiind întrunită majoritatea necesară adoptării, votul necesar fiind votul a 2/3 din numărul
consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).

Se trece la pct.10. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de vânzare
a locuințelor pentru tineri destinate închirierii, situate în orașul Nădlac, str.G. Coșbuc, nr.54,
jud. Arad, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

Nefiind discuții referitor la acest punct, din partea comisiilor de specialitate fiind
acordat aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 12 voturi DA,
1 abținere Kelo Milan, fiind întrunită majoritatea necesară adoptării, votul necesar fiind votul
a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).

Se trece la pct.11. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul
funciar a unui teren.

Nefiind discuții referitor la acest punct, din partea comisiilor de specialitate fiind
acordat aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 13 voturi DA,
fiind întrunită majoritatea necesară adoptării, votul necesar fiind votul a 2/3 din numărul
consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).

Se trece la pct.12. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unui schimb de
imobile între Orașul Nădlac și Parohia ortodoxă română Nădlac.

Nefiind discuții referitor la acest punct, din partea comisiilor de specialitate fiind
acordat aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 13 voturi DA,
fiind întrunită majoritatea necesară adoptării, votul necesar fiind votul a 2/3 din numărul
consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).

Se trece la pct.13. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică cu
strigare a cantității de masă lemnoasă „pe picior”.

Nefiind discuții referitor la acest punct, din partea comisiilor de specialitate fiind
acordat aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 13 voturi DA,
fiind întrunită majoritatea necesară adoptării, votul necesar fiind votul a 2/3 din numărul
consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).

Se trece la pct.14. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanților de
locuințe construite în regim A.N.L., care au acces la locuință prin îndeplinirea prevederilor
pct. A din criterii și a listei solicitanților de locuințe construite în regim A.N.L., care nu au
acces la locuință.

Nefiind discuții referitor la acest punct, din partea comisiilor de specialitate fiind
acordat aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 12 voturi DA,
1 abținere Kelo Milan, fiind întrunită majoritatea necesară adoptării, votul necesar fiind votul
a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).

Se trece la pct.15. Proiect de hotărâre privind modificarea art.2(2) din Hotărârea
Consiliului Local Nădlac nr.120/21.09.2017.

Nefiind discuții referitor la acest punct, din partea comisiilor de specialitate fiind
acordat aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 13 voturi DA,
fiind întrunită majoritatea necesară adoptării, votul necesar fiind votul a 2/3 din numărul
consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).

Se trece la pct.16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a
devizului general pentru proiectul cu denumirea "Modernizare străzi în orașul Nădlac, județul
Arad" și "Amenajare străzi în orașul Nădlac, străzi Viile Vechi și Cartierul Nou, județul Arad".

Nefiind discuții referitor la acest punct, din partea comisiilor de specialitate fiind
acordat aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 13 voturi DA,
fiind întrunită majoritatea necesară adoptării, votul necesar fiind votul majorității consilierilor
aflați în funcție ( 8 voturi ).

Se trece la pct.17. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii cu titlu gratuit a
unui drept de superficie și a unui drept de servitute de trecere asupra terenului în suprafață
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de 3.029 mp, parcela cu nr. cadastral 300820, evidenţiată  în  CF nr. 300820 Nădlac.
Nefiind discuții referitor la acest punct, din partea comisiilor de specialitate fiind

acordat aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 12 voturi DA,
1 abținere Paladie Răzvan Florin, fiind întrunită majoritatea necesară adoptării, votul necesar
fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).

Se trece la pct.18. Diverse.
Dna Huszarik Alexandrina Nicoleta invită pe toți cei prezenți în data de 19.10.2018,

vineri, orele 10,00 la grădinița din bujac, unde vor avea loc festivitățile cu ocazia sărbătoririi
Zilelor școlii, ocazie cu care va fi inaugurat și acest local de grădiniță, va fi organizat și un
program artistic, vor fi prezenți la acest eveniment inspectori de la Inspectoratul Școlar Arad,
invită pe toți în acest sens să participe la acest eveniment.

Dl primar precizează că s-a primit avizul tehnic de la Enel pentru racordarea
agricoltorilor din zona gropii de deșeuri pentru stație pompă de apă, un deviz estimativ al
lucrării ar fi de 277.500 lei, este necesar să se stabilească ce se dorește acolo, rețea de
iluminat public sau pompă de apă.

Dl Somrak Dusan este de părere că cel mai bine ar fi rețea de iluminat public și astfel
toți se vor putea racorda, în ce privește pompa de apă, lucrarea de racordare ar presupune o
distanță mai mare.

Dl primar susține că în această situație se va preciza că există o altă soluție și se va
vedea cât va fi valoarea lucrării.

Dl Paladie Răzvan Florin întreabă cât timp presupune ca și întindere acest demers.
Dl primar susține că este vorba de un termen aproximativ de 10 zile.
Dl Kelo Milan este de părere că este necesar să se grăbească, deoarece doar

elaborarea unui SF presupune un termen de aproximativ 2 luni și jumătate, săptămâna
aceasta să se depună documentația, să nu ne prindă anul nou, există două persoane care
doresc să depună proiecte din cei care sunt proprietari de teren, iar lipsa energiei electrice
reprezintă un impediment.

Dl primar întreabă dacă consilierii locali sunt de acord cu propunerea de rețea de
iluminat public.

Dl Paladie Răzvan Florin susține că în cazul în care este vorba despre un proiect viabil,
nu este nici o problemă.

Dl Somrak Dusan susține că suma care se va aloca se va recupera, în momentul în
care titularii terenurilor din zonă se vor branșa de la rețeaua existentă pe terenul
proprietatea acestora.

Dl Paladie Răzvan Florin este de părere că acest demers ar necesita urgentare, pentru
ca la ședința viitoare să existe deja avizul nou și să se contracteze lucrarea.

Nefiind alte discuții, președintele de ședință supune la vot emiterea unui aviz de
principiu cu privire la propunerea efectuată de către dl viceprimar referitor la obținerea de
aviz pentru rețeaua de iluminat public pentru zona gropii de deșeuri, fiind pronunțate 13
voturi DA, votul necesar emiterii avizului este votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați
funcție ( 10 voturi ).

D-l Totorean Florin- preşedinte de şedinţă, deoarece nu mai există alte discuții, declară
închise lucrările şedinţei de ordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de
16.10.2018.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare originale.

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
TOTOREAN FLORIN SECRETAR

ALEXANDRU GROS

AI/2 ex
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