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PROCESUL VERBAL

al şedinţei de îndată din data de 18.10.2018 a Consiliului local Nădlac

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 18.10.2018 a fost
convocată în baza Dispoziției primarului orașului Nădlac nr.354/18.10.2018, prin convocator
şi înmânarea invitaţiilor.

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

La lucrările ședinței, din partea primăriei orașului Nădlac participă: dl primar
Mărginean Ioan-Radu, Gondec Pavel- șef serviciu buget, Roszkoș Ioan- șef SVSU Nădlac,
Ianecsko Alina- consilier juridic din cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului Local
Nădlac.

Se constată faptul că convocarea consiliului local în ședința de astăzi a fost efectuată
în baza dispoziției primarului orașului Nădlac nr.354 din 18.10.2018 și deoarece majoritatea
consilierilor aflați în funcție sunt prezenți la lucrările ședinței, este asigurat cvorumul necesar
întrunirii, declarând în acest sens ședința legal constituită.

Se 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 Kizur Flavius Dusan 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 9 voturi DA, votul necesar aprobării fiind votul majorității
consilierilor prezenți ( 5 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 de îndată a Consiliului
local din data de 18.10.2018.

2.Acord cu privire la alocarea sumelor necesare pentru reparația autospecialei Smurd.
Deoarece nu există propuneri de modificare a ordinei de zi, preşedintele de şedinţă

supune la vot „Proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei de îndată a
Consiliului local Nădlac din data de 18.10.2018”, fiind pronunțate 9 voturi DA, fiind întrunită
majoritatea necesară adoptării hotărârii, votul necesar pentru adoptarea proiectului de
hotărâre fiind majoritatea consilierilor prezenţi ( 5 voturi ).

Se trece la pct.2. Acord cu privire la alocarea sumelor necesare pentru reparația
autospecialei Smurd.

Dl Paladie Răzvan Florin susține că acum câteva luni autospeciala a necesitat reparații
ca urmare a accidentului care s-a produs, reparațiile fiind efectuate de către societatea de
asigurare unde este emisă polița CASCO, se pune întrebarea ce anume s-a reparat atunci.

Dl Roszkoș Ioan susține că la acea dată s-au efectuat toate reparațiile care au fost
necesare în urma acelui accident rutier, face precizarea că pe data de 02.10 această
autospecială a fost dusă la Arad pentru a se repara semnalizarea acustică deoarece aceasta
nu mai funcționa, iar la controlul efectuat de către service auto, s-a constatat faptul că uleiul
se amestecă cu lichidul de răcire, respectiv faptul că chiuloasa trebuie reparată, aceasta a
fost demontată, este fisurată și nu se poate folosi, s-a încercat să se ia chiuloasa de pe
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motorul vechi, dar s-a constatat faptul că aceasta este inutilizabilă și este necesar să fie
achiziționată una nouă.

Dl Paladie Răzvan Florin întreabă care ar fi motivul acestei defecțiuni.
Dl Roszkoș Ioan susține că nu este specialist în domeniu, eventual se poate solicita să

se precizeze de la cei care sunt specialiști.
Dl Paladie Răzvan Florin susține că motorul are doar 4 ani, de ce s-a defectat într-un

timp așa de scurt chiuloasa.
Dl Roszkoș Ioan precizează că nu cunoaște care este motivul defecțiunii, poate să fie

din cauza unei defecțiuni de fabricație care poate să apară după un anumit timp de
funcționare, există posibilitatea de a se propaga în timp din cauza exploatării în procesul
arderii, se va solicita proces verbal constatator și posibilele cauze.

Dl Paladie Răzvan Florin susține că această defecțiune nu este una care apare zilnic.
Dl Roszkoș Ioan susține că doar un specialist poate să spună care sunt motivele

apariției acestei defecțiuni.
Dl Kelo Milan face precizarea că ar fi bine ca atunci când apar aceste situații,

reparațiile să fie pe cât posibil urgentate, garnitura este destul de costisitoare, poate se
găsește piesă veche, să fie și cu garanție, să se vadă dacă se poate plăti.

Dl Roszkoș Ioan este de părere că este destul de riscant să se cumpere piesă veche,
nu este specialist în motoare, pot să existe și alte probleme, este vorba de autospeciala
Smurd, nu orice autovehicul.

Dna Huszarik Alexandrina Nicoleta întreabă unde s-a făcut constatarea.
Dl Roszkoș Ioan susține că constatarea a fost efectuată la Verbiță Arad.
Dl Paladie Răzvan Florin susține că reparațiile autospecialei au fost făcute deja în mai

multe service-uri, dl Roszkoș Ioan susține că sunt unele service-uri cu care nu se mai poate
colabora deoarece acestea nu au SEAP, consilierii susțin că aceste reparații se întind ca
durată, precizează faptul că în data de 02.10 s-a constatat faptul că autospeciala este
defectă, în data de 03.10 s-a efectuat programarea pentru data de 05.10, dată la care s-a
făcut demontarea, s-a constatat faptul că chiuloasa este defectă, a fost dusă acolo chiuloasa
veche, iar toate aceste proceduri presupun timp.

Dl Paladie Răzvan Florin este de părere că ar trebui trimisă adresă către service să se
precizeze motivele și cauzele defecțiunii garniturii de chiuloasă, poate să fie vorba despre
exploatare greșită, defect de fabricație, există autovehicule care sunt poate mai vechi și
funcționează mai bine.

Dl Roszkoș Ioan susține că referitor la ambulanță s-a discutat și cu dna Puticiu, este
destul de greu când această autospecială este defectă, deoarece este necesar ca spitalul să
suplinească și lipsa acestei autospeciale.

Dl Suslak Ioan susține că totuși este vorba de un motor care nu are o vechime decât
de 4 ani.

Dl Paladie Răzvan Florin susține să se trimită adresă către service să se verifice care
este cauza acestei defecțiuni, este vorba totuși de motor nou.

Dl Gondec Pavel precizează că consiliul local a fost convocat în ședință de îndată
deoarece nu există sumele necesare în buget pentru efectuarea reparației, consiliul local ar
trebui să se gândescă pe viitor ce are de gând, legat de posibilitatea desființării acestui
serviciu, dacă acest serviciu rămâne sau nu, dacă se dorește menținerea acestui serviciu, va
trebui probabil achiziționată o ambulanță nouă, ori din bugetul local ori să fie căutate alte
surse, în acest mod nu se poate continua, este vorba de 100 zile de suspendare a angajaților
în acest an pe motiv de lipsă ambulanță care a fost defectă, este necesar să fie asigurată
permanența, există o mare problemă, să se facă demersuri să se primească una nouă, sau
aceasta se va achiziționa din bugetul local.

Dl Roszkoș Ioan susține că ambulanța are deja o vechime de 10 ani.



3

Dl Onea Mircea Laurențiu este de părere că autospeciala trebuie reparată, că se
dorește găsirea persoanelor care sunt vinovate de producerea defecțiunii, precum și
cercetarea disciplinară a celor vinovați, aceasta este de fapt o altă situație.

Dl Paladie Răzvan Florin precizează că personalul smurd are pe fișa postului atribuția
de șofer autospecială, sunt 13 șoferi angajați, nu avem medici sau paramedici, care au
anumite îndeletniciri pe lângă fișa postului.

Dl Roszkoș Ioan precizează că toate reviziile care au fost necesare la autospecială au
fost făcute la timp, schimbul de ulei, toate au fost făcute ca la carte.

Dl Paladie Răzvan Florin susține că totuși este vorba despre un motor care are o
vechime de aproximativ 3 ani jumătate, motorul a fost schimbat și s-a defectat într-un timp
foarte scurt.

Dl Onea Mircea Laurențiu întreabă dacă se fac periodic verificări la această
autospecială.

Dl Roszkoș Ioan precizează că ITP se face la timp, de asemenea când este necesar
autospeciala se verifică pe tester.

Dl Onea Mircea Laurențiu este de părere că ar fi necesar să fie efectuată o inspecție
amănunțită.

Dl Roszkoș Ioan susține că autospeciala nu se pune în funcțiune dacă apare un senzor
cu vreo defecțiune pe bord, din momentul sesizării vreunei probleme, se merge imediat la
service.

Dl Paladie Răzvan Florin precizează că conform fișei postului persoanele angajate nu
sunt paramedici, sunt doar șoferi, la schimb de tură fiecare trebuie să verifice
funcționalitatea autospecialei, de exemplu acum s-a constatat defecțiunea la service, nici una
dintre persoanele angajate nu a sesizat problema ivită.

Dl Roszkoș Ioan susține că la fiecare schimb de tură, se verifică dacă autospeciala
funcționează cum trebuie, nu se pleacă cu aceasta la drum, dacă se constată că aceasta este
defectă.

Dl Paladie Răzvan Florin este de părere că este necesar să se verifice care este cauza
producerii acestei defecțiuni, în timp sigur se vor putea îndrepta împotriva șoferului care este
vinovat, se poate întâmpla ca într-o săptămână să apară aceeași problemă, să se vadă care
este motivul producerii defecțiunii și pe urmă să se repare.

Dl Onea Mircea Laurențiu este de părere că ar trebui încheiat un protocol cu ISU ca să
ne dea o autospecială în schimb.

Dl primar precizează că în acest an s-a primit o autospecială nouă de către localitatea
Curtici.

Dl Gondec Pavel susține că autospeciala este necesar să fie reparată, dacă nu se alocă
sumele pentru reparație, serviciul să fie desființat, să vedem ce se întâmplă, acesta putând
să fie oricând reînființat.

Dl Kelo Milan susține ideea de a se căuta piesă veche de chiuloasă, cu garanție, costul
sigur ar fi mult mai mic, asta în situația în care se amână și nu se aprobă alocarea sumei
necesare pentru o piesă nouă.

Dna Huszarik Alexandrina este de părere că ar fi necesar să se caute și alte păreri.
Dl Onea Mircea Laurențiu susține consultarea mecanicilor de la stația de salvare.
Dna Orban Ecaterina Maria susține reparația autospecialei, însă nu așa non stop

reparații, iar pe spatele nădlăcanilor să beneficieze și alții.
Nefiind alte discuții, președintele de ședință supune la vot:
- acord cu privire la alocarea sumelor necesare pentru reparația autospecialei

Smurd, fiind pronunțate 2 voturi DA- Huszarik Alexandrina Nicoleta, Onea Mircea
Laurențiu, 7 consilieri abținându-se de la vot: Kizur Flavius Dusan, Paladie Răzvan-
Florin, Kelo Milan, Orban Ecaterina-Maria, Totorean Florin, Kocsis Andrei-Valentin,
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Suslak Marek- Andrei, nu este întrunit votul necesar emiterii acordului, respectiv
votul majorității consilierilor în funcție ( 8 voturi )

- efectuarea unei anchete cu privire la motivul defecțiunii chiuloasei, să se trimită
adresă către societatea care a efectuat constatarea să se vadă care este cauza
defecțiunii și să se discute la următoarea ședință, voturile fiind pronunțate astfel: 5
voturi DA: Kizur Flavius Dusan, Paladie Răzvan-Florin, Orban Ecaterina-Maria,
Totorean Florin, Suslak Marek- Andrei, 4 abținere: Kelo Milan, Huszarik Alexandrina
Nicoleta, Onea Mircea Laurențiu, Kocsis Andrei Valentin, nu este întrunit votul
necesar emiterii acordului, respectiv votul majorității consilierilor în funcție ( 8
voturi )

Dna Huszarik Alexandrina Nicoleta prezintă consiliului local propunerea de cofinanțare
a proiectului Erasmus plus, fiind vorba despre accesarea unui proiect pe fonduri europene cu
Italia, care presupune practică pentru 3 săptămâni, proiectul fiind în valoare de 85000 euro,
o parte din sumă s-a primit, dar ar mai fi necesar din partea consiliului local o cofinanțare,
sau cu titlu de împrumut în cuantum de 17.155 euro, vor merge 7 copii în practică cu un
profesor, care poate să meargă pe toată perioada sau după fiecare săptămână va putea
merge un alt profesor, este foarte bine să vadă copii și altceva, vor fi desfășurate diferite
activități, proiectul se va desfășura pe o perioadă de 1 an de zile, iar lider de proiect este
orașul Nădlac.

Dl Paladie Răzvan Florin este de părere că ar trebui depusă o adresă în acest sens din
partea școlii.

Dl Gondec Pavel susține necesitatea elaborării unui proiect de hotărâre distinct pentru
susținerea financiară a acestui proiect.

D-l Totorean Florin- preşedinte de şedinţă, deoarece nu mai există alte discuții,
declară închise lucrările şedinţei de îndată a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de
18.10.2018.

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

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
TOTOREAN FLORIN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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