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ROMÂNIA         
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

PROCES VERBAL
încheiat azi 09.10.2009 în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al 

oraşului Nădlac

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de
09.10.2009 a fost convocată în baza Dispoziţiei primarului oraşului Nădlac 
nr.532/06.10.2009, prin convocator şi înmânarea invitaţiilor.

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

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

În calitate de invitat participă: d-l ing. Dvorciac Dan- compartiment urbanism din 
cadrul primăriei.

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

Preşedintele de şedinţă, d-na Faur Maria Carmen, prezintă proiectul ordinei de 
zi al şedinţei Consiliului Local de astăzi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a 
Consiliului local din data de 09.10.2009.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei 
extraordinare a Consiliului Local Nădlac din data de 29.09.2009.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de îndată a 
Consiliului Local Nădlac din data de 30.09.2009.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării oraşului Nădlac în cadrul 
Programului Naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi 
în localităţi, prin proiectul „Refacerea şi extinderea parcului central.”

5.Diverse.
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 extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 09.10.2009”, care este 
aprobat cu 11 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 extraordinară a Consiliului Local din data de 
29.09.2009, pus la dispoziţia consilierilor, odată cu invitaţia pentru şedinţă.

Deoarece nu sunt obiecţiuni, se supune la vot „proiectul de hotărâre privind 
aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data
de 29.09.2009”, care este aprobat cu 11 voturi DA ( unanimitate de voturi ). D-l 
secretar face precizarea că votul necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre este 
majoritatea consilierilor prezenţi ( 7 prezenţi ).

Preşedintele de şedinţă întreabă consilierii dacă sunt obiecţiuni referitoare la 
procesul verbal încheiat în şedinţa de îndată a Consiliului Local din data de 
30.09.2009, pus la dispoziţia consilierilor, odată cu invitaţia pentru şedinţă.
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Deoarece nu sunt obiecţiuni, se supune la vot „proiectul de hotărâre privind 
aprobarea procesului verbal al şedinţei de îndată a Consiliului local Nădlac din data de 
30.09.2009”, care este aprobat cu 11 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.4: „Proiect de hotărâre privind aprobarea participării 
oraşului Nădlac în cadrul Programului Naţional de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, prin proiectul „Refacerea 
şi extinderea parcului central.””

D-l primar susţine că acest studiu se referă la reabilitatea parcului din centrul 
oraşului, problema este că liniile de finanţare apar foarte târziu, fiind anunţate doar cu 
câteva zile înainte de depunerea proiectelor, acest proiect are o valoare de aproximativ 
549,20 mii lei cu TVA, contribuţia din bugetul local fiind 10 % din costul total al 
proiectului, proiectul reprezintă o parte din proiectul de reabilitare a centrului civic, 
ultima zi de depunere a acestui proiect la Agenţia de Mediu fiind 12.10.2009.

D-l Şproch Sorin susţine că acest proiect reprezintă de fapt o parte din proiectul 
tehnic de reabilitare a centrului civic, respectiv reabilitarea spaţiilor verzi, respectiv 
alei, pomi, flori, canalizare, iluminat, acest parc cuprinde şi partea de extindere 
respectiv amenajarea unei porţiuni în faţa blocului IAS-ului, strada nu va fi închisă, 
acest proiect presupunând doar amenajarea spaţiului verde, închiderea străzii, 
repsectiv a circulaţiei în zonă este cuprinsă în proiectul mare de reabilitare al centrului 
civic, care este o altă componentă.

D-l secretar susţine că în proiectul de hotărâre este trecut eronat contribuţia din 
bugetul local, aceasta se va corecta în procentul de 10 % din valoarea totală a 
proiectului.

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 11 voturi DA ( unanimitate de voturi );  d-l secretar face 
precizarea că votul necesar adoptării proiectului de hotărâre este votul a 2/3 din 
numărul consilierilor în funcţie (10 voturi), nefiind întrunită majoritatea necesară 
adoptării acestui proiect de hotărâre.

Se trece la pct.5: „Diverse.”
D-l Porubszki Ioan este de părere că s-ar impune să se facă sesizări la 

autorităţile competente pentru continuarea lucrărilor la campusul şcolar, având în 
vedere problemele apărute.

D-l secretar susţine că s-a depus încă un memoriu în acest sens şi se aşteaptă 
răspuns.

D-l secretar prezintă răspunsul S.C. ROM DIVERS AUTO S.R.L. referitor la adresa 
primăriei, societate care solicită prelungirea termenului de începere a proiectului, 
primăria prin adresă a solicitat depunerea de către societate a contractului având ca 
obiect elaborarea PUZ-ului, ceea ce societatea nu a îndeplinit, de asemenea solicitarea 
societăţii de prelungire a termenului nu poate intra în discuţie, deoarece este vorba 
despre termene limită stabilite în caietul de sarcini care au stat la baza licitaţiei publice 
în vederea vânzării terenului, care nu pot fi prelungite, societatea trebuie să se 
încadreze în aceste termene, altfel vom fi nevoiţi să procedăm la rezilierea contractului 
de vânzare- cumpărare, respectiv pierderea dreptului asupra terenului, dar şi a sumei 
care s-a achitat contravaloare a acestuia. Societatea avea obligaţia ca în termen de 1 
an de la data încheierii contractului de vânzare- cumpărare să depună PUZ-ul care să 
fie aprobat de către consiliul local, iar în termen de 2 ani, eliberarea autorizaţiei de 
construire, precum şi începerea lucrărilor, o sancţiune deja există deoarece PUZ-ul încă 
nu a fost aprobat, astfel că în termen de 2 ani, societatea trebuie să îndeplinească 
toate cele 3 sarcini.

D-na Mazuch Marinela este de părere că având în vedere depăşirea termenelor 
de către această societate, ar trebui trimis o adresă, puse în vedere toate aspectele, 
eventual începută procedura de reziliere a contractului de vânzare- cumpărare pe cale 
amiabilă, pentru ca în cel mai scurt timp oraşul Nădlac să intre în posesia terenului.
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D-l secretar susţine că probabil societatea nu va fi de acord în ce priveşte 
rezilierea pe cale amiabilă a contractului de vânzare- cumpărare asupra terenului, 
având în vedere faptul că va pierde atât dreptul de proprietate asupra terenului, cât şi
preţul acestuia. Pe cale amiabilă contractul de vânzare- cumpărare se poate rezilia cu 
încheierea unui act autentic la notar pentru radierea dreptului de proprietate din CF.

D-l Şproch Sorin este de părere că se impune atenţionarea societăţii referitor la 
termenul de 06.02.2010 care este termen limită neputând fi depăşit.

Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, d-na Faur 
Maria Carmen, preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei extraordinare a 
Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 09.10.2009.

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

Preşedinte de şedinţă,                                  Secretar,
    Faur Maria Carmen         Gros Alexandru


