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ROMÂNIA         
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

PROCES VERBAL
încheiat azi 09.11.2009 în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al 

oraşului Nădlac

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de
09.11.2009 a fost convocată în baza Dispoziţiei primarului oraşului Nădlac 
nr.1177/04.11.2009, prin convocator şi înmânarea invitaţiilor.

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

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

În calitate de invitat participă: d-na Şuşlak Ana- compartiment contabilitate.
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 09.11.2009.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a 

Consiliului Local Nădlac din data de 27.10.2009.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Consiliului Local Nădlac pe anul 2009.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea comasării loturilor imobilului situat în 

oraşul Nădlac, str. Dorobanţi, nr.35 e ( incintă ştrand ).
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 09.11.2009”, care este 
aprobat cu 14 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 
27.10.2009, 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 ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 
27.10.2009”, care este aprobat cu 14 voturi DA. 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 aprobarea rectificării 
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 10 voturi DA şi 4 abţinere: Kukucska Ioan, Orban Balazs, 
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Huszarik Alexandrina, Porubszki Ioan;  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 aprobarea comasării 
loturilor imobilului situat în oraşul Nădlac, str. Dorobanţi, nr.35 e ( incintă 
ştrand ).»

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 14 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 ).

Se trece la pct.5 : « Diverse ».
D-l Kukucska Ioan susţine că a discutat cu câteva persoane din localitate care i-

au ridicat problema parcelării efectuate de către Consiliul Local referitor la terenul 
situat lângă groapa de deşeuri al oraşului, parcele situate în stânga şi dreapta acesteia, 
pentru parcelele situate în rândul nr.2 nu există cale de acces, eventual se poate stabili 
servitute de trecere peste cele situate în rândul nr.1 de lângă drum, sau poate există 
cale de acces de pe str. J. G. Tajovsky, deoarece momentan trecerea existentă este 
impracticabilă pe perioada iernii.

D-l secretar precizează că există cale de acces de pe str. I. L. Caragiale, şi nu de 
pe drumul care duce spre groapa de deşeuri, accesul efectuându-se prin spatele 
parcelei şi nu prin faţa acesteia.

D-na Huszarik Alexadrina susţine că a discutat cu d-na Doval Ana care locuieşte 
pe str. Independenţei, casa situată în curba din centru unde se produc foarte des 
accidente rutiere, care a întrebat-o unde trebuie să se adreseze pentru instalarea unor 
dale de protecţie pe lângă curbă.

D-l primar susţine că referitor la această problemă a luat legătura cu 
Administraţia Naţională a Drumurilor, s-a trimis în acest sens o adresă, urmând ca în 
cel mai scurt timp această problemă să fie rezolvată, problema este că nu se respectă 
în zonă indicatorul de reducere a vitezei, în cel mai scurt timp se impune şi rezolvarea 
sensului giratoriu în acea zonă.

D-l secretar prezintă adresa societăţii G&E Invest 2003 SRL care solicită plata 
restanţelor în cuantum de 100.000 lei care reprezintă contravaloarea serviciilor de 
salubrizare prestate de către societate, precum şi acordarea dreptului de a depune 
deşeurile colectate de către societate de pe raza altor localităţi învecinate la depozitul 
de deşeuri de pe raza oraşului Nădlac.

D-l Paliş Gligor susţine că adresa este din data de 12.10.2009, dată de la care a 
mai avut loc şedinţă de consiliu, această cerere nu a fost pusă în discuţie, a fost primită 
abia astăzi, se cunoaşte foarte bine că este necesar a se trimite un răspuns către 
societate, conform legii, în termen de 30 zile, consiliul local trebuie să ia o decizie
acum, când putea să analizeze problema deja de câteva zile, din ce cauză această 
cerere nu s-a înaintat imediat după ce s-a primit ; o altă problemă- cererea de accept a 
deşeurilor de la alte localităţi a fost votată o dată, de ce se pune din nou.

D-l secretar susţine că din moment ce această cerere a fost adresată din nou de 
către societate, aceasta trebuie discutată.

D-l Paliş Gligor susţine că din moment ce se tărăgânează punerea unei cereri în 
dezbaterea consiliului, aceasta dă de gândit.

D-l Lupşa Eugen pune întrebarea din ce provine acea restanţă de plată în 
cuantum de 100.000 lei, din subvenţia asigurată de la bugetul local, sau faptul că nu s-
a încasat taxa de la contribuabili.

D-l primar susţine că această sumă provine din subvenţia care se asigură de la 
bugetul local şi lucrările efectuate de către societate.

D-l Onea Mircea susţine că la şedinţa trecută când s-a supus spre aprobare 
acceptul consiliului referitor la posibilitatea aducerii de deşeuri din alte localităţi, a fost 
printre cei care au fost împotriva acestuia, această idee ar trebui rediscutată deoarece 
oricum deşeurile se aduc şi aşa cel puţin s-ar primi nişte bani la buget, condiţiile 
aducerii, contorizarea deşeurilor urmând a se stabili printr-o hotărâre.
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D-l Rău-Lehoczki Adrian susţine că şi atunci şi acum este pentru aducerea 
deşeurilor din alte localităţi, singura problemă este faptul că această cerere s-a pus în 
discuţia consiliului târziu, ar propune să se acorde un aviz de principiu referitor la 
demararea negocierilor cu această societate referitor la aducerea deşeurilor.

D-l Kovacs Ştefan susţine că această cerere ar trebui să fie pusă pe ordinea de zi 
al următoarei şedinţe de consiliu sub forma unui proiect de hotărâre.

D-l Şproch Sorin propune să se remită către societate un răspuns în sensul că 
această cerere a fost supusă analizei şi dezbaterii consiliului local în cadrul şedinţei, 
urmând ca în cadrul următoarei şedinţe de consiliu propunerea de acceptare a 
deşeurilor din alte localităţi să fie supusă spre aprobare sub forma unui proiect de 
hotărâre, sens în care răspunsul autorităţii publice definitiv se va trimite ulterior.

D-l Onea Mircea susţine că chiar dacă nu se acceptă, deşeurile oricum se aduc în 
continuare.

D-na Mazuch Marinela este de părere că oricum datoria care s-a acumulat către 
acest operator trebuie achitată.

D-l Kovacs Ştefan pune întrebarea de ce această cerere nu a fost introdusă pe 
ordinea de zi al acestei şedinţe sub forma unui proiect de hotărâre.

D-l secretar susţine că s-a considerat că va fi posibilă achitarea datoriilor 
acumulate şi nu va fi necesar prezentarea adresei în cadrul şedinţei.

D-l primar susţine că din această sumă s-a reuşit achitarea deja a unei părţi, în 
speţă 20.000 lei.

D-l secretar susţine că documentaţia se va supune spre aprobarea consiliului nu 
sub forma aprobării cererii, ci de modificare a regulamentului serviciului de salubrizare 
a oraşului Nădlac, cu monitorizarea cantităţilor de deşeuri care vor fi aduse, de 
asemenea se va supune spre aprobare posibilitatea aducerii de deşeuri menajere şi de 
către un alt operator, oricare ar fi acesta.

D-l Onea Mircea susţine că se impune stabilirea şi a unei sancţiuni în cazul în 
care se aduc deşeuri cu nerespectarea prevederilor stabilite prin hotărârea care se va 
supune spre aprobare.

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 09.11.2009.

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

Preşedinte de şedinţă,                                  Secretar,
    Faur Maria Carmen         Gros Alexandru


