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ROMÂNIA           
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

PROCES VERBAL
încheiat azi 07.07.2009 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al 

oraşului Nădlac.

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 07.07.2009 a 
fost convocată în baza Dispoziţiei primarului oraşului Nădlac nr.340/30.06.2009, prin 
convocator şi înmânarea invitaţiilor.

La lucrările şedinţei participă următorii consilieri: Cioarsă Ştefan Traian, Huszarik 
Alexandrina Nicoleta, Kukucska Ioan, Orban Balazs, Paliş Gligor, Balint Gheorghe, Onea 
Mircea Laurenţiu, Mazuch Marinela, Rău Lehoczki Adrian, Lupşa Eugen, Porubski Ioan 
Duşan, Kiszel Duşan, Şproch Sorin Ivan- viceprimar. Lipsesc motivat consilierii: Faur 
Maria Carmen, Kovacs Ştefan Andrei .

La şedinţă mai participă: d-l primar Vasile Ciceac, d-l secretar Alexandru Gros şi
d-na consilier juridic Crişan Alina.

În calitate de invitaţi participă: d-na Ilieş Ioana Dorina şi d-l Aldea Ioan-
compartiment administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei, d-na Şuşlak Ana-
compartiment contabilitate-casierie, d-l Cionca Iustin- deputat, şefa de cabinet al d/lui 
deputat Cionca- d-na Adina Sucigan, consilier judeţean- Velici Dorel.

D-l secretar constată legalitatea constituirii şedinţei deoarece majoritatea 
consilierilor în funcţie sunt prezenţi.

Deoarece preşedintele de şedinţă, d-l Kovacs Ştefan Andrei, lipseşte motivat, d-l 
secretar solicită să se facă propuneri pentru numirea preşedintelui de şedinţă pentru 
şedinţa de astăzi.

D-l Onea Mircea propune pe d-na Mazuch Marinela.
D-l Kukucska Ioan propune pe d-l Rău-Lehoczki Adrian. 
D-l Balint Gheorghe propune pe d-l Kukucska Ioan.
Se supune la vot prima propunere, respectiv alegerea d-nei Mazuch Marinela în 

funcţia de preşedinte de şedinţă, pentru şedinţa de astăzi, voturile fiind pronunţate 
astfel:
- 8 voturi DA: Lupşa Eugen, Kiszel Duşan, Onea Mircea, Rău-Lehoczki Adrian, Cioarsă 
Ştefan, Huszarik Alexandrina, Şproch Sorin, Orban Balazs
- 5 abţinere: Paliş Gligor, Onea Mircea Laurenţiu, Rău Lehoczki Adrian, Porubszki Ioan 
Duşan, Mazuch Marinela.

D-l secretar face precizarea că votul necesar adoptării proiectului de hotărâre 
este votul majorităţii consilierilor prezenţi.

Preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinei de zi al şedinţei Consiliului 
Local de astăzi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei ordinare a 
Consiliului local Nădlac din data de 07.07.2009.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al 
Consiliului Local Nădlac din data de 18.06.2009.

3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Consiliului Local al Oraşului Nădlac pe anul 2009.

4.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei Consiliului Local, a 
Serviciului Public Edilitar Gospodăresc, precum şi a statului de funcţii.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în proprietatea privată a oraşului 
Nădlac a terenului în suprafaţă de 312 mp, înscris în CF nr.593 Nădlac.
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6.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în proprietatea privată a oraşului 
Nădlac a unor terenuri.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului la apă potabilă şi a tarifelor la 
canalizare- epurare.

8.Diverse. 
D-l Rău Lehoczki Adrian susţine necesitatea corectării exprimării din proiectul de 

hotărâre, deoarece conţine o greşeală gramaticală, astfel: în loc de „ordinea de zi al 
şedinţei”, să fie trecut corect „ordinea de zi a şedinţei”.

Deoarece nu sunt propuneri sau modificări referitor la ordinea 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 07.07.2009”, care este aprobat
cu 13 voturi DA ( unanimitate de voturi ). D-l secretar face precizarea că votul necesar 
pentru adoptarea proiectului  de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 7 
voturi ).

Preşedintele de şedinţă întreabă consilierii dacă sunt obiecţiuni referitoare la 
procesul verbal încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de 
18.06.2009, pus la dispoziţia consilierilor, odată cu invitaţia pentru şedinţă.

D-na Huszarik Alexandrina susţine că are o obiecţie în ce priveşte procesul 
verbal, referitor la discuţia în ce priveşte cositul ierbii, nu s-au inserat toate precizările 
care le-a făcut. De asemenea referitor la organigramă, toţi consilierii au fost convinşi 
de faptul că votul necesar adoptării proiectului de hotărâre este de 8 voturi, respectiv 
votul majorităţii consilierilor în funcţie, aceasta din eroare, deoarece votul necesar 
adoptării este de 7 voturi, respectiv votul majorităţii consilierilor prezenţi, toată lumea 
a plecat de la şedinţă convinsă fiind de faptul că proiectul nu a trecut.

D-l secretar susţine că observaţia în acest sens făcută de către d-na Mazuch 
Marinela în cadrul şedinţei anterioare a fost pertinentă, era bine dacă la momentul 
respectiv s-ar fi consultat legea, şi s-ar fi observat faptul că s-a greşit referitor la 
numărul voturilor necesar adoptării proiectului de hotărâre.

La fiecare proiect de hotărâre, susţine d-l secretar, se va face menţiune referitor 
la numărul voturilor necesar adoptării proiectului înscris pe ordinea de zi, pentru a nu 
exista probleme de acest fel.

Deoarece nu mai sunt alte obiecţiuni, se supune la vot „proiectul de hotărâre 
privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din 
data de 18.06.2009”, cu menţiunile efectuate de către consilieri referitor la acesta, care 
este aprobat cu 13 voturi DA ( unanimitate de voturi ). D-l secretar face precizarea că
votul necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor 
prezenţi ( 7 prezenţi ).

Se trece la pct.3: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Nădlac pe anul 2009.”

Nefiind discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate cărora s-a 
solicitat avizul, se acordă aviz favorabil, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul
de hotărâre, fiind pronunţate 13 voturi DA ( unanimitate de voturi ); d-l secretar face 
precizarea că votul necesar adoptării proiectului de hotărâre este votul majorităţii 
consilierilor în funcţie ( 8 voturi ).

Se trece la pct.4: „Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei 
Consiliului Local, a Serviciului Public Edilitar Gospodăresc, precum şi a statului 
de funcţii.”

D-l secretar face precizarea că votul necesar adoptării proiectului de hotărâre 
este de votul majorităţii consilierilor prezenţi (7 voturi).

D-l Rău-Lehoczki Adrian susţine că problema principală este faptul că în cazul se 
vor reduce cele 10 posturi, este necesar achitarea celor 15 salarii compensatorii, 
conform contractului colectiv de muncă, aceste aspecte trebuiau să fie cunoscute încă 
de la şedinţa trecută, dată la care s-a propus reducerea activităţii serviciului public 
edilitar gospodăresc.

Nefiind discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate cărora s-a 
solicitat avizul, se acordă aviz favorabil, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul 
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de hotărâre, fiind pronunţate 13 voturi DA ( unanimitate de voturi ).
Se trece la pct.5 : « Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în 

proprietatea privată a oraşului Nădlac a terenului în suprafaţă de 312 mp, 
înscris în CF nr.593 Nădlac»

D-l secretar face precizarea că votul necesar adoptării proiectului de hotărâre 
este votul a 2/3 din numărul consilierilor în funcţie (10 voturi ).

Din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz favorabil în favoarea 
proiectului de hotărâre.

D-l secretar susţine că este vorba despre cazul Bobcsok, care nu au reuşit 
obţinerea Ordinului Prefectului prin împroprietărire în baza prevederilor Legii 
nr.18/1991, este necesar trecerea în proprietatea privată a oraşului a terenului, după 
care se va proceda la elaborarea unui raport de evaluare a terenului, precum şi 
vânzarea  acestuia în baza dreptului de preemţiune.

D-na Mazuch Marinela este de părere că referatele compartimentelor de 
specialitate ar trebui să fie mult mai laborioase, a nu se limita a se trece doar 
prevederile legale, se poate învedera chiar articolul din lege la care se face referire în 
proiectul de hotărâre, efectiv propunerea compartimentului de specialitate, referate 
mult mai cuprinzătoare.

Nefiind alte discuţii referitor la acest punct, preşedintele de şedinţă supune la vot
proiectul de hotărâre, toţi consilierii prezenţi fiind de acord ( 13 voturi DA ).

Se trece la pct.6: „Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în 
proprietatea privată a oraşului Nădlac a unor terenuri.”

D-l secretar face precizarea că votul necesar adoptării proiectului de hotărâre 
este votul a 2/3 din numărul consilierilor în funcţie (10 voturi ).

Din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz favorabil în favoarea 
proiectului de hotărâre.

Nefiind alte discuţii referitor la acest punct, preşedintele de şedinţă supune la vot 
proiectul de hotărâre, toţi consilierii prezenţi fiind de acord ( 13 voturi DA ).

Se trece la pct.7: „Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului la apă 
potabilă şi a tarifelor la canalizare- epurare.”

D-l secretar face precizarea că votul necesar adoptării proiectului de hotărâre 
este votul majorităţii consilierilor în funcţie ( 8 voturi ).

D-l Kukucska Ioan pune întrebarea care este motivaţia majorării din nou a 
preţului la apă potabilă şi a tarifelor la canalizare- epurare.

D-na Mazuch Marinela susţine că există încheiat cu S.C. COMPANIA DE APĂ 
ARAD S.A. contract de concesiune, ca parte a programului Samtid, s-a acceptat 
majorarea tarifelor, acestea mărindu-se trimestrial, precum şi la începutul anului funţie 
de indicele inflaţiei.

D-l Şproch Sorin susţine că majorările care se propun, sunt minime, acestea 
trebuind să fie conform cu cele din UE, ajustările preţurilor efectuându-se conform cu 
indicele de inflaţie, la începutul fiecărui an se fac majorări funcţie de componentele de 
cheltuieli care concură la producerea şi furnizarea serviciilor.

D-l primar face precizarea că în localitatea Nădlac preţurile la apă sunt cele mai 
mici faţă de alte localităţi parte a programului Samtid.

D-na Mazuch Marinela susţine că la data la care oraşul Nădlac a acceptat să intre 
în program, în localitate existau 70 % din reţele necesare, astfel că nici investiţia care 
a fost efectuată în baza programului nu este foarte mare.

D-l Şproch Sorin susţine că oricum până la urmă preţurile la apă vor fi aproape 
la fel în toate localităţile parte a programului.

D-l Cioarsă Ştefan ridică problema faptului că se fac analize, probe de laborator, 
chiar din faţa hotelului din centru, cooperativa a primit amendă pentru nerespectarea 
normelor, având în vedere încărcătura microbiană existentă.

D-na Mazuch Marinela susţine că este necesar a se studia legislaţia în domeniu, 
modul cum sunt reglementate aceste situaţii.

Din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz favorabil în favoarea 
proiectului de hotărâre.
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Nefiind alte discuţii referitor la acest punct, preşedintele de şedinţă supune la vot 
proiectul de hotărâre, fiind aprobat cu 12 voturi DA  şi 1 vot NU: Cioarsă Ştefan.

Se trece la pct.8: „Diverse.”
D-l primar urează bun venit d-lui Cionca Iustin, precum şi şefei de cabinet al 

acestuia- d-na Adina Sucigan, şi consilierului judeţean Velici Dorel, care participă la 
lucrările şedinţei de astăzi.

D-l Cionca Iustin susţine următoarele:
- este onorat că participă la lucrările şedinţei consiliului de astăzi, de fiecare dată, chiar
la data la care încă era primar al oraşului Pecica, şi-a dorit să participe la lucrările altor 
consilii, pentru a putea face comparaţie
- având în vedere iniţiativa consiliului de a trece în proprietatea privată a oraşului 
terenuri, respectiv punctele 5-6 de pe ordinea de zi, face precizarea că acestea nu se 
pot vinde până la definitivarea aplicării legislaţiei fondului funciar, care sunt prrioritare, 
trebuie efectuată distincţia între patrimoniul Statului şi patrimoniul localităţii; se 
cunoaşte foarte bine faptul că primăriile au avut întotdeauna patrimoniu, şi este însă 
inechitabil a se da terenuri din patrimoniul  localităţii, pentru ceea ce s-a luat de către 
Stat
- se cunoaşte foarte bine faptul că localităţile pentru a rezolva problema proprietăţii, au
retrocedat către persoanele îndreptăţite chiar şi păşune, care este de calitate inferioară 
faţă de teren arabil, astfel unele persoane au fost nevoite să-şi vândă animalele
- este necesar a se face diferenţierea dintre patrimoniul oraşului şi a comisiei locale, 
care se subordonează comisiei judeţene
- coelctivităţile locale se confruntă cu probleme serioase
- aduce în discuţie problema stâlpilor pe care se transportă energie electrică, pentru 
care această societate nu plăteşte chirie, se impune concesionarea serviciului de 
furnizare şi producere a energiei termice şi stabilirea clară a atribuţiilor fiecărei părţi 
contractante, respectiv concedent şi concesionar, stâlpii ar trebui să fie în proprietatea 
primăriei, reţelele ar trebui cedate gratuit şi nu contra cost, ANRSC nu ia nici o decizie 
în acest sens
- altă problemă deosebit de importantă pentru locuitori este depunerea dosarelor 
pentru despăgubiri către ANRP, procedură care este nefuncţională, această autoritate 
tărăgănând rezolvarea situaţiei juridice a persoanelor îndreptăţite

D-l primar susţine că în ce priveşte atitudinea societăţii Enel Electrica, aceasta 
lasă de dorit, având în vedere faptul că, contractul încheiat este bilateral, respectiv 
societatea şi consumatorii casnici, precum şi agenţii economici, care plătesc la termen 
contravaloarea serviciilor furnizate, deoarece în caz contrar sunt somaţi să fie pasibili 
de penalităţi, sau chiar întreruperea furnizării serviciului de energie electrică, locuitorii 
oraşului se confruntă cu întreruperi dese a curentului, care aduc pagube, prejudicii, în 
toate domeniile, distrug computelrele, brutăriile, sunt avarii în fiecare sector de 
activitate, de exemplu chiar ieri au fost avarii pe perioada aproximativ a întregii zile; 
primăria a început o acţine de strângere de semnături de la persoane păgubite şi 
nemulţumite de furnizarea serviciului de energie electrică, în care să fie angrenate: 
poliţia, prefectura, OPC, societatea furnizoare a serviciului, parlament, guvern.

D-l Cionca Iustin este de părere că pentru început primăria trebuie să se 
adreseze cu plângere către societatea care furnizează serviciul energiei termice.

- cabinetul poate face sesizare către comisia de abuz la nivelul Parlamentului, 
este necesar însă a se face demersuri prima dată către societatea Enel, acesta fiind 
primul pas, precum şi aşteptarea răspunsului acestei societăţi, abia atunci se pot face 
paşii următori.

- referitor la sesizarea d-lui Mircea Neamţu care doreşte să se branşeze la 
furnizarea serviciului de energie electrică, este necesar a se cunoaşte a cui sunt 
reţelele, pentru  a se putea efectua racordul

- oraşul să se întabuleze cu aceste reţele, care se pot ceda către societatea Enel, 
care pe urmă le va putea înregistra în contabilitate şi moderniza

D-l secretar susţine că stâlpii în cauză sunt preluaţi de către comisia de lichidare, 
respectiv transformatorul, se află în evidenţa contabilităţii, a fost preluat odată cu 
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turnul de apă.
D-l Cionca Iustin susţine că persoanele din zonă plătesc pentru serviciile 

furnizate, problema este că este necesar creşterea puterii de instalare, ceea ce 
presupune ca stâlpii să fie a societăţii, altfel nu se poate efectua de către această 
societate nici o investiţie; se impune a se efectua transferul către această societate, 
pentru ca puterea instalată să se poată extinde, deoarece în caz de trăznet, 
răspunzătoare este primăria.
- referitor la întreruperile dese referitor la furnizarea serviciului de energie electrică, ca 
o cauză mai poate să fie şi pomii, care ajung la firele de energie electrică.

D-l Şproch Sorin susţine că problema este faptul că linia de distribuţie de la 
Semlac care este foarte învechită, problema fiind izolatorii, iar atunci când este foarte 
cald, linia se încălzeşte, provocând scurtcircuit, astfel fiind întreruperi de curent.

D-na Huszarik Alexandrina ridică către d-l Cionca Iustin problema campusului 
şcolar din localitate, lucrările la acesta fiind destul de avansate, iar în acest moment 
există datorii către executantul lucrării pe motiv că Guvernul nu a mai virat sume 
necesare nici măcar pentru plata lucrărilor executate până în acest moment, iar 
societatea care execută lucrarea a sistat lucrările.

D-l Cionca Iustin susţine că, cunoaşte foarte bine situaţia campusului şcolar de la 
Nădlac, în acest moment d-na ministru al învăţământului efectuează verificări în toată
ţara referitor la lucrările executate la localuri şcolare, stadiul executării acestora, 
precum şi a sumelor virate, fiecare obiectiv în parte este verificat, în acest an nefiind 
virate de la minister în acest sens nici un fel de sume; se cunoaşte foarte bine criza 
financiară existentă, deoarece nu au fost sume suficiente pentru pensii, s-a procedat la 
o rectificare negativă, fiind virate sume de la salariile profesorilor şi se cunoaşte bine 
aspectul că nu sunt sume suficiente pentru salariile acestora până la sfârşitul anului.
- se impune constinuarea lucrărilor la campus şcolar, deoarece chiriile care se achită 
din bugetul local pentru localurile şcolare către cultele religioase sunt foarte mari şi 
împovărătoare pentru bugetul local; se impune revizuirea legii chiriilor, deoarece în 
buget nu sunt sume suficiente pentru plata acestora, în acest fel localitatea nu se mai 
poate dezvolta
- impozite bune sunt nu acelea care sunt foarte mari şi nu se pot achita de către 
contribuabili, ci acelea care se pot colecta în totalitate
- bisericile trebuie să fie pentru localitate, trebuie găsită o formulă administrativă 
pentru a se putea asigura locuitorilor condiţii decente de trai
- eventual, a se găsi înţelegere din partea bisericii, eventual un proiect de lege, 
implicare din partea tuturor în rolul social, biserica se poate ocupa şi de educaţie, cum 
era şi înainte; se cunoaşte foarte bine aspectul că, clădirile localurilor şcolare sunt 
foarte mari, iar în momentul în care acestea nu vor fi destinate învăţământului, cultele 
religioase nu vor avea ce face cu ele, fiind greu de închiriat, trebuie găsită o soluţie, un 
rol social, fonduri europene pentru nevoile oraşului
- pentru Nădlac, campusul şcolar este o prioritate, deoarece chiriile care se achită către 
culte sunt foarte mari şi practic, în actuala criză financiară, destul de greu de achitat
- problemă cu local şcolar a fost şi la Pecica, unde s-a invocat aspectul că noul local 
şcolar va fi amplasat peste cale ferată, problema incocată fiind faptul că copii vor trebui
să traverseze peste cale ferată, la fel probleme şi discuţii au fost şi la Nădlac referitor la 
amplasament, de ce acest local nu este amplasat în localitate, în centru, ci la ieşire, dar 
fiecare din aceste aspecte are şi avantaje, dar şi dezavantajele ei
- referitor la plata drepturilor salariale către profesori, se produce o confuzie, se 
cunoaşte foarte bine aspectul că acestea se virează de la bugetul de stat prin cote TVA, 
iar aceste sume trec doar prin bugetul local care le virează către ordonatorul terţiar de 
credite, respectiv localuri şcolare
- se cunoaşte foarte bine aspectul că aproape toate proiectele care au fost derulate 
până în prezent au angrenat comunele şi satele, mai puţin oraşe, ceea ce a nedreptăţit 
unele localităţi, care nu puteau accesa anumite fonduri, se pune întrebarea este nevoie 
de a ne transforma în comune pentru a putea beneficia de anumite fonduri, singurul 
proiect de care s-a beneficiat este Samtidul de reabilitare a reţelelor de apă 
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- se impune promovarea oamenilor din localitate, se pare că se va şui reuşi în 
localitatea Nădlac, d-l Paliş Gligor urmând a deveni consilier judeţean, în urma trecerii 
d-lui Sever Jurcă la alt partid, sitaţie care duce la pierderea calităţii de consilier 
judeţean, următorul supleant de pe lista partidului politic fiind d-l Paliş Gligor, probabil 
aceasta fiind ultima şedinţă de consiliu local la care acesta participă; este necesar să 
existe o reprezentare la nivel central, în acest sens existând cel puţin informaţia

D-l Kukucska Ioan ridică problema plăţii CAS care se poate face doar la Arad, 
neexistând centre de colactare şi în localităţile din judeţ, problema fiind drumurile dese 
care trebuie făcute de către contribuabili trimestrial la Arad, dacă s-ar putea găsi o 
soluţie de plată a acestora şi în localităţile vecine; eventual plata acestor servicii online, 
sau un ghişeu şi în localităţile din judeţ.

D-l Lupşa Eugen susţine că totuşi problema este puţin mai complexă deoarece la 
începutul fiecărui an se depun declaraţii de impunere care sunt prelucrate, iar funcţie 
de acestea se face impunerea contribuabilului, ceea ce presupune ca persona care face 
această operaţiune să fie specializată.

D-na Huszarik Alexandrina susţine că elevii care împlinesc vârsta de 18 ani 
pentru a primi adeverinţă pentru medic de la CAS trebuie să se deplaseze la Arad 
personal, ceea ce practic este destul de complicat, ca fiecare elev să se deplaseze la 
Arad, ceea ce presupune costuri, precum şi lipsă de la şcoală.

D-l Cionca Iustin susţine că se poate discuta cu directorul de la CAS, dar probabil 
organigrama acestei instituţii este destul de încărcată, trebuie văzut dacă această 
instituţie va fi disponibilă să creeze puncte de colectare în localităţile din judeţ, însă 
trebuie avut în vedere aspectul că prin crearea unor asemenea posturi, este necesar şi 
plata salariilor acestora.

D-l Lupşa Eugen ridică problema plăţii retroactive în urmă cu 5 ani a sumelor 
pentru CAS, pentru a se putea beneficia de adeverinţă pentru spital.

D-l Cionca Iustin susţine că sunt unele legi care apar, fără însă a apărea şi 
normele de aplicare, din această situaţie apar cazuri că unele legi se aplică retroactiv.

D-l Balint Gheorghe ridică problema sumelor foarte mari care se achită pentru 
tranzacţiile care se efectuază de către persoane fizice referitor la terenuri, de exemplu 
moşteniri, donaţii, contracte de vânzare- cumpărare, întabulări de terenuri agricole, 
sumele care se achită către birouri notariale, precum şi societăţile specializate de 
întabulări fiind deosebit de mari, practic câteodată destul de greu de achitat de către 
cei care efectuează aceste demersuri, practic pentru a putea intra în legalitate
- referitor la sumele care se achită de la bugetul local către cultele religioase pentru 
localurile şcolare cu titlu de chirii, informează despre faptul că biserica evanghelică a 
efectuat reparaţii la localurile şcolare, a investit în aceste clădiri care se aflau într-o 
stare jalnică, după 60 de ani acestea au fost puse cât de cât la punct, se cunoaşte 
foarte bine faptul că în starea în care se aflau, nu se primea autorizaţie de funcţionare, 
toate sumele primite de la bugetul local cu titlu de chirii au fost cheltuite pentru 
reabilitarea acestora

D-l Cionca Iustin susţine că cel care dă aceste sume i se pare că dă mult, iar cel 
care are de primit, întotdeauna i se pare că primeşte puţin, dar trebuie avut în vedere 
aspectul că atât Biserica, cât şi primăria, trebuie să deservească populaţia, trebuie 
găsită înţelegere şi sprijin, eventual o posibilitate de scădere a chiriilor, care sunt 
împovărătoare pentru bugetul local, după ce aceste clădiri nu vor fi destinate pentru 
învăţământ, se impune eventual transferul acestora către administraţiile publice locale; 
se cunoaşte foarte bine aspectul că atunci când chiriile sunt mari, cum este această 
situaţie, practic este împovător pentru bugetul local, iar în acest caz, chiar duce la 
imposibilitate de plată
- în situaţia de criză actuală, Biserica împreună cu administraţia publică locală, ar 
trebui să fie unite, eventual Biserica poate scuti administraţia de plata acestei chirii pe 
perioada acestui an, pentru a duce administraţia la redresare financiară, iar anul viitor 
probabil situaţia va fi alta
- Biserica poate da dovadă de spirit de solidaritate şi putere de exemplu

D-na Huszarik Alexadrina susţine că la localul şcolar de la liceu, clădire care s-a 
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retrocedat Bisericii evanghelice, au fost puse geamuri termopan, ceea ce duce la 
reducerea pierderii de căldură, acest cult investind sumele primite cu titlu de chirii de la 
administraţia locală.

D-l Balint Gheorghe ridică problema cimitirelor, care după cel de-al doilea război 
mondial, au fost date în administrarea cultelor religioase, cimitirele în acest moment se 
află într-o situaţie deplorabilă, cultele nemaireuşind să efectueze curăţenia cimitirelor, 
în acest moment cultele sunt cele care încasează sume pentru închirierea loturilor, 
oportun ar fi ca aceste cimitire să treacă în administrarea primăriilor.

D-l Cionca Iustin susţine că această propunere se poate trasmite de către cult 
către administraţia publică locală, care prin hotărâre de consiliu aprobă transferul, 
acestea urmând a trece în răspunderea primăriei, sigur primăria s-ar putea ocupa de 
cutăţenia şi administrarea acestora.

D-l Balint Gheorghe susţine că cimitirul ar putea trece în proprietatea oraşului, 
iar serviciul public edilitar gospodăresc s-ar putea ocupa de administrarea acestuia, 
Biserica se află într-o situaţie de dificultate şi se vede nevoită să cedeze cimitirul 
comunităţii, deoarece nu pot să încaseze sume atât să ajungă pentru întreţinerea 
acestuia.

D-l Cionca Iustin susţine că o problemă a fost şi asigurarea salariilor preoţilor, 
care se pare că se vor vira de acum de la bugetul de stat, astfel şi această problemă va 
fi rezolvată.

D-l primar mulţumeşte invitaţilor pentru participarea la lucrările şedinţei, precum 
şi pentru sfaturile şi problemele ridicate.

Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, d-na 
Mazuch Marinela, preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei ordinare a 
Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 07.07.2009.

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

Preşedinte de şedinţă,                                  Secretar,
     Mazuch Marinela         Gros Alexandru


