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ROMÂNIA           
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

PROCES VERBAL
încheiat azi 18.06.2009 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al 

oraşului Nădlac.

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 18.06.2009 a 
fost convocată în baza Dispoziţiei primarului oraşului Nădlac nr.287/12.06.2009, prin 
convocator şi înmânarea invitaţiilor.

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

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 Dvorciac Dan- compartiment urbanism din 
cadrul primăriei, d-l Iuraş Ioan şi d-l Kopliovic Branislav, reprezentanţi S.C. Ringl Trans 
S.R.L.

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

Preşedintele de şedinţă, d-l Kovacs Ştefan Andrei, ales în cadrul şedinţei din data 
de 10.04.2009, 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 18.06.2009.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al 
Consiliului Local Nădlac din data de 26.05.2009.

3.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 
Local Nădlac nr.206/23.12.2008.

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

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. 
COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. şi mandatarea reprezentantului Consiliului Local Nădlac 
în adunarea generală a acţionarilor S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. să voteze 
modificarea Actului constitutiv al S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării contractului de asociere în 
participaţiune nr.12744/2008 încheiat între Oraşul Nădlac şi S.C. BENEFIC S.R.L.

7.Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia proiectului „Extinderea şi 
modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Arad”, a imobilelor pentru 
construcţia/extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea programului local multianual aferent 
obiectivelor de investiţii în vederea creşterii performanţei energetice a blocurilor de 
locuinţe din oraşul Nădlac, situate pe str. Independenţei Bloc Consiliu şi G. Coşbuc, 
Bl.B, c1, C.2

9.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 1366 

mp, parcela cu nr. cad. 1118, evidenţiată în CF nr. 10509 Nădlac, teren situat în Cart. 
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Viile Vechi nr. 33, d-nei Vavra Francisca, domiciliată în oraşul Nădlac, Cart. Viile Vechi 
nr. 33, jud. Arad

11.Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Nădlac referitor la 
participarea în cadrul proiectului cu privire la modernizarea, extinderea şi dotarea Şcolii 
generale " Local nr.2- Gr. Şc. J. G. Tajovsky " din orasul Nadlac.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de conciliere 
directă privind revocarea prin act notarial a contractului de vânzare- cumpărare, înch. 
aut. 371/05.06.2008, încheiat cu S.C. RINGL TRANS S.R.L.

13.Prezentarea raportului referitor la persoanele cu handicap nr.8600/2009.
14.Diverse.

după care consultă consilierii dacă sunt obiecţii sau alte propuneri cu privire la aceasta.
D-l secretar propune:

- pct.12 să devină pct.3
- introducerea pe ordinea de zi ca şi pct.15:
- „Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a autoutilitarei  DACIA LOGAN 
către S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.”

Deoarece nu mai sunt alte 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 18.06.2009”, cu 
propunerea de modificare a acesteia, care este aprobat cu 9 voturi DA şi 2 abţineri: 
Paliş Gligor, Cioarsă Ştefan Traian. 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 
26.05.2009, 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 
26.05.2009”, care este aprobat cu 9 voturi DA şi 2 abţineri: Paliş Gligor, Cioarsă Ştefan 
Traian. 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 demarării 
procedurii de conciliere directă privind revocarea prin act notarial a 
contractului de vânzare- cumpărare, înch. aut. 371/05.06.2008, încheiat cu 
S.C. RINGL TRANS S.R.L.”

D-l Kovacs Ştefan susţine că societatea, conform prevederilor caietului de sarcini 
care a stat la baza contractului de vânzare- cumpărare, era obligat să depună spre 
aprobarea Consiliului Local Nădlac Planul Urbanistic de Detaliu ( PUD ), termenul de 
depunere a documentaţiei însă a expirat.

D-l secretar susţine că societatea avea termen de depunere a Pud-ului spre 
aprobarea consiliului 12 luni de la data semnării contractului de vânzare- cumpărare, 
însă societatea nu a efectuat vreun demers în acest sens, astfel că consiliul se vede 
obligat a începe demersuri pentru demararea procedurii de conciliere.

Având în vedere faptul că d-l Kopliovic Branislav, reprezentant S.C. Ringl Trans 
S.R.L., cetăţean slovac, deoarece este vorbitor de limbă slovacă, i se permite să se 
exprime în această limbă, fiind tradus de către d-l Iuraş Ioan şi Kukucska Ioan-
consilier; este de menşionat faptul că majoritatea consilierilor cunosc limba slovacă.

D-l Kopliovic Branislav susţine că proiectul cu investiţia propusă a fost depus la 
consiliu, de asemenea  discutat cu societatea care a elaborat documentaţia pentru S.C. 
SUNTECH S.R.L., s-a constatat faptul că terenul vândut de către consiliul local este 
arabil, astfel că este necesar schimbarea categoriei acestuia, având în vedere criza 
financiară preconizată, precum şi simţită de către societate, societatea solicită 
consiliului amânarea termenului de depunere a Pud-ului, depunând în acest sens 
demersuri pentru demararea procedurii de elaborare a acestei documentaţii. Societatea 
are probleme în ce priveşte contractele, având în vedere problema Iveco, societatea 
intenţionează realizarea investiţiei.

D-na Mazuch Marinela susţine că societatea la data achiziţioării terenului, avea 
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cunoştinţă de faptul că terenul se vinde cu sarcini, aceste prevederi sunt imperative şi 
trebuie respectate, este necesar ca investitorul să se încadreze în prevederile legale, la 
momentul când a constatat că sunt anumite probleme cu terenul, trebuia să se 
adreseze consiliului, în scris, pentru a cunoaşte situaţia cu care se confruntă, nu să 
aştepte să expire termenul de depunere a documentaţiei, chiar dacă intenţiile societăţii 
sunt bune, trebuia să depună toate diligenţele şi să se încadreze în prevederile legale.

Într-adevăr, susţine d-l Iuraş Ioan, societatea, nu a depus vreun act scris la 
primăria Nădlac, societatea este una serioasă, funcţionează de 6 ani în Austria, iar de 9 
ani în Slovacia.

D-na Mazuch Marinela susţine că prin nedepunerea documentaţiei, respectiv 
PUD, a dovedit faptul că nu este una serioasă, în România, chiar dacă este serioasă în 
celelalte state în care funcţionează.

D-l Kopliovic Branislav susţine următoarele:
- planul parcării a fost depus către consiliu, societatea a achiziţionat această parcelă de 
teren, deoarece intenţia este să realizeze această investiţie, având în vedere însă 
indiciile crizei economice care a început încă de anul trecut din noiembrie, târgul de 
maşini fiind cu probleme în acest moment, deoarece societatea se ocupă de vânzare de 
maşini noi
- societatea este o societate care funcţionează de foarte mult timp, este o societate cu 
tradiţii, nu este una născută peste noapte, sigur seriozitatea societăţii nu a fost 
demonstrată în România
- la momentul când a fost la Arad, a constatat faptul că terenul este arabil şi pentru a 
se putea construi, este necesar schimbarea categoriei acestuia, situaţie care presupune 
anumite investiţii, s-a pierdut şi timp din aceste considerente, societatea nu a depus 
către consiliu documentaţia în vederea aprobării Pud-ului
- societatea solicită consiliului amânarea termenului de depunere a Pud-ului şi sigur va 
demonstra buna credinţă, precum şi faptul că este una serioasă şi va realiza inveatiţia
- vânzarea maşinilor era destinată în cea mai mare parte către Iveco, însă având în 
vedere faptul că această societate se confruntă cu anumite probleme, şi societatea 
Ringl Trans se află într-o situaţie anevoioasă.

D-na Mazuch Marinela susţine că societatea nu şi-a îndeplinit obligaţiile 
contractuale, situaţie care ar impune rezilierea contractului de vânzare- cumpărare, 
dacă societatea este dispusă să efectueze această investiţie în situţia de criză actuală, 
sau intenţionează să renunţe la acest teren.

D-l Iuraş Ioan susţine că societatea intenţionează să facă investiţia preconizată 
şi nu doreşte să piardă acest teren, societatea nu doreşte să piardă acest teren, 
intenţiile sunt cât se poate de serioase, sigur nu s-au respectat demersurile care 
trebuiau luate.

D-l Kukucska Ioan susţine că intenţia consiliului este să se realizeze cât mai 
multe investiţii în localitate, dar societatea trebuie să găsească o modalitate de a 
convinge de faptul că societatea este serioasă, deoarece termenul de depunere a 
întregii documentaţii în vederea elaborării Pud-ului a expirat şi de asemenea se pune 
întrebarea, când se vor începe lucrările, societatea să spună un termen concret în acest 
sens.

D-l Kopliovic Branislav susţine că planul de investiţii va fi aplicat întocmai cum a 
fost şi propus, investiţia sigur va fi însă şi funcţie de ceea ce societatea îşi poate 
permite în condiţiile actualei crize, în Austria situaţia financiară a societăţii este stabilă 
şi astfel se poate finanţa şi proiectul din Nădlac;
- consiliul local dacă este posibil să dea dovadă de disponibilitate şi să fie de acord cu 
propunerea de prelungire a termenului de depunere a Pud-ului
- societatea nu a  respectat contractul întocmai în ceea ce priveşte primăria Nădlac, 
însă şi-a îndeplinit şi achitat toate obligaţiile faţă de alte părţi contractante, faţă de 
angajaţi, parteneri, şi-a achitat toate dările către stat
- chiar şi în situaţia în care societatea nu va mai avea nici o relaţie contractuală cu 
Iveco, societatea doreşte să facă o parcare, unde să aibă acces orice persoană
- până la sfârşitul anului se va da drumul la construcţie
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D-l secretar susţine că societatea nu a respectat termenul în care era impusă 
depunerea documentaţiei în vederea aprobării Pud-ului de către consiliul local, de 
asemenea este necesar începerea elaborării documentaţiei pentru eliberarea 
Autorizaţiei de construire, termenul scadent fiind iunie 2010, societatea are 2 termene 
de îndeplinit, 12 luni de la încheierea contractului depunerea Pud-ului spre aprobarea 
consiliului, 24 luni depunerea documentaţiei în vederea eliberării autorizaţiei de 
construire, precum şi începerea lucrărilor, societatea neîndeplinind primul termen, este 
obligată să elaboreze înlăuntrul termenului de 24 luni tot ceea ce nu a făcut pe 
parcursul celor 12 luni de la data încheierii contractului de vânzare- cumpărare. De 
asemenea, face precizarea că prin acest proiect de hotărâre, practic consiliul este de 
acord de a se începe procedura  de conciliere, iar procesul verbal de mediere va fi 
prezentat consiliului, executivul fiind mandatat în acest sens. Votul necesar adoptării 
proiectului de hotărâre este de 2/3 din numărul total al consilierilor în funcţie ( 10 
voturi ).

D-l Kovacs Ştefan susţine că practic societatea înlăuntrul termenului de 12 luni 
nu a făcut nimic, consiliul trebuie să se hotărască pentru aprobarea demarării 
procedurii de conciliere într-un sens sau altul.

Nefiind alte 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: 

- 7 voturi DA: Faur Maria Carmen, Paliş Gligor, Balint Gheorghe, Onea Mircea 
Laurenţiu, Kovacs Ştefan Andrei, Mazuch Marinela, Rău Lehoczki Adrian.

- 4 abţinere: Kukucska Ioan, Orban Balazs, Huszarik Alexandrina, Cioarsă Ştefan
- nefiind întrunită majoritatea necesară în vederea adoptării proiectului de 

hotărâre ( 10 voturi ).
Se trece la pct.4: „Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea 

Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.206/23.12.2008.”
D-l secretar face precizarea că votul necesar adoptării proiectului de hotărâre 

este de votula 2/3 din numărul consilierilor în funcţie (10 voturi).
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 1 abţinere: Cioarsă Ştefan.

Se trece la pct.5 : « Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Nădlac pe anul 2009»

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

D-na Şuşlak Ana susţine că, faţă de documentaţiile care s-au trimis anterior 
comisiilor de specialitate, ceea ce se propune este doar rectificarea bugetului în ce 
priveşte sumele necesare pentru proiectul Samtid.

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, voturile fiind pronunţate astfel: 10 voturi DA şi 1 abţinere: 
Cioarsă Ştefan.

Se trece la pct.6: „Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării 
capitalului social al S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. şi mandatarea 
reprezentantului Consiliului Local Nădlac în adunarea generală a acţionarilor 
S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. să voteze modificarea Actului constitutiv al 
S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.”

D-l secretar face precizarea că votul necesar adoptării proiectului de hotărâre 
este votul majorităţii consilierilor în funcţie (8 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, voturile fiind pronunţate astfel: 10 voturi DA şi 1 abţinere: 
Cioarsă Ştefan.
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Se trece la pct.7: „Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării 
contractului de asociere în participaţiune nr.12744/2008 încheiat între Oraşul 
Nădlac şi S.C. BENEFIC S.R.L.”

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 discuţii referitor la acest punct, preşedintele de şedinţă supune la vot 
proiectul de hotărâre, fiind aprobat cu 10 voturi DA  şi 1 abţinere: Cioarsă Ştefan.

Se trece la pct.8: „Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia 
proiectului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţul Arad”, a imobilelor pentru construcţia/extinderea/reabilitarea noilor 
investiţii aferente acestuia.”

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 discuţii referitor la acest punct, preşedintele de şedinţă supune la vot 
proiectul de hotărâre, fiind aprobat cu 11 voturi DA- unanimitate de voturi.

Se trece la pct.9: „Proiect de hotărâre privind aprobarea programului 
local multianual aferent obiectivelor de investiţii în vederea creşterii 
performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din oraşul 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-na Mazuch Marinela susţine ca blocurile B, C, A să fie cuprinse în acest 
program, indiferent dacă se vor derula în acest an sau nu, intenţia este de a se 
cuprinde toate blocurile, toate blocurile fiind construite înainte de anul 1990.

D-l Kovacs Ştefan pune întrebarea dacă consiliul prin acest proiect de hotărâre 
îşi ia angajamentul că va şi efectua reabilitarea acestora, deoarece presupune şi 
contribuţie de la bugetul local.

D-l secretar susţine că asociaţiile de locatari interesate trebuie să-şi pregătească 
documentaţia de cofinananţare, legea ne obligă să procedăm la reabilitarea blocurilor, 
la acest moment există depuse 2 cereri pentru cofinanţare, sunt şi asociaţii de locatari 
care nu sunt încă constituite.

D-l Kovacs Ştefan susţine că ne putem angaja la reabilitarea blocurilor, la maxim 
2-3 pe an.

D-l secretar susţine că legea este cea care ne obligă să procedăm la reabilitare, 
fiind stabilit procentul de cofinanţare de la bugetul local, bugetul de stat, precum şi 
contribuţia asociaţiei de locatari, procentul care reprezintă contribuţia consiliului local 
va fi cel de la data legislaţiei în vigoare la data respectivă.

D-l Kovacs Ştefan susţine că nu este echitabil ca rabilitarea termică să se facă 
doar pentru blocuri, şi nu şi pentru locuinţele individuale, legea nu este egală pentru 
toţi, la bugetul local contruie toată lumea.

D-na Ilieş Dorina susţine că reabilitarea presupune un cost de aproximativ 3500-
4000 lei pentru un apartament.

Nefiind alte discuţii referitor la acest punct, preşedintele de şedinţă supune la vot 
proiectul de hotărâre, fiind aprobat cu 10 voturi DA şi 1 abţinere: Kovacs Ştefan.

Se trece la pct.10: „Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei 
consiliului local, a organigramei serviciului public edilitar gospodăresc, 
precum şi a statului de funcţii.”

D-l secretar face precizarea că votul necesar adoptării proiectului de hotărâre 
este votul majorităţii consilierilor prezenţi ( 6 voturi ).

D-l secretar pune întrebarea dacă în comisii s-a înţeles care sunt modificările 
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care se propun faţă de proiectul de hotărâre care a fost trimis iniţial comisiilor de 
specialitate, fiind vorba despre avansarea celor 3 poliţişti comunitari şi reducerea a 10 
posturi, respectiv 8 funcţii ocupate şi 2 vacante din cadrul serviciului public edilitar 
gospodăresc.

D-l Orban Balazs este de acord cu avansarea poliţiştilor comunitari, dar referitor 
la reducerea posturilor de la serviciu, unele din persoanele propus nu au de unde face 
venituri, cei mai nevoiaşi sunt daţi afară de la serviciu, având vârsta de peste 50 de 
ani, cine-i mai angajează, aceste 2 puncte ar trebui să fie separate, trecute pe proiecte 
de hotărâre distincte, fiind vorba şi de avansare, şi de reducere a unor posturi.

D-l secretar susţine că proiectul de hotărâre se poate supune la vot pe articole, 
dar proiectul de hotărâre este unul singur, fiind vorba despre un singur stat de funcţii, 
de asemenea, face precizarea că se propune reducerea a 10 posturi, serviciul nu poate 
să se finanţeze singur, nu sunt venituri, iar probabil peste 2 luni, se va propune 
reducerea şi a altor posturi.

D-na Mazuch Marinela susţine că având în vedere situaţia financiară care este 
problematică, serviciul, respectiv angajaţii acestuia ar trebui să-şi realizeze salariul, 
nici un angajat nu se gândeşte că acest serviciu presupune şi cheltuieli auxiliare, 
respectiv plata serviciilor de energie electrică, apă, telefon, contabil, etc., toate acestea 
trebuina achitate.

D-l secretar susţine că, conform legii, serviciul trebuie să-şi aigure singur 
veniturile, consiliul nu poate cofinanţa cheltuielile acestuia.

D-l Orban Balazs este de părere că acest serviciu ar trebui transformat în 
societate comercială, şi nu nominalizate câteva persoane la care să se reducă posturile.

D-l secretar este de părere că aceste persoane ar putea să-şi depună demisia de 
bunăvoie, la Apoterm dacă vor trece sigur nu va merge deloc, din cauza lipsei banului 
nu avem de unde achita lucrările de la bugetul local.

D-l Onea Mircea susţine că se cunoaşte faptul că lucrările executate pe domeniul 
public sunt supraevaluate, iar calitatea lucrărilor lasă de dorit.

D-na Huszarik Alexadrina susţine că serviciul a tăiat iarba în faţa şcolii, suma 
cerută de către serviciu a fost foarte mare.

D-l secretar susţine că tarifele au fost aprobate de către consiliul local, iar 
măsurarea suprafeţei ierbii tăiate a fost efectuată în prezenţa reprezentanţilor şcolii şi 
s-a lămurit că suprafaţa a fost corect măsurată.

D-l Onea Mircea pune întrebarea care au fost criteriile care au stat la baza 
nominalizării persoanelor a căror posturi sunt propuse a fi reduse.

D-l secretar susţine că din expunerea de motive a primarului sunt expuse toate 
criteriile care au stat la baza reducerii posturilor, d-l primar lipsind, trebuind să plece la 
punctele anterioare, criteriile cel mai bine sunt cunoscute de către acesta, dar toate 
sunt efectuate în condiţiile legii, s-a ţinut cont şi de sumele care sunt alocate pentru 
fiecare activitate în parte, precum şi conform contractului colectiv de muncă.

D-l Paliş Gligor susţine că serviciul nu este unul profitabil, problema asigurării 
fondurilor de salarii, este faptul că nu există încasări de la terţe persoane, ci doar 
lucrările care sunt efectuate pe domeniul public şi achitate din bugetul local, posibilă ar 
fi şi retructurare, trecerea la Apoterm- societate aflată sub autoritatea consiliului local, 
este bine cunoscut faptul că doar câteva persoane care fac prestări servicii, nu pot 
acoperi salariile la restul de personal.

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

Nemaifiind alte discuţii referitor la acest punct, preşedintele de şedinţă supune la 
vot:

- art.1- avansarea celor 3 poliţişti comunitari- 11 voturi DA- unanimitate de voturi
- art.2- 7 voturi DA: Cioarsă Ştefan Traian, Faur Maria Carmen, Paliş Gligor, Onea 

Mircea Laurenţiu, Kovacs Ştefan Andrei, Mazuch Marinela, Rău Lehoczki Adrian;
3 voturi NU: Orban Balazs, Kukucska Ioan, Huszarik Alexandrina; 1 abţinere: 
Balint Gheorghe

- proiectul de hotărâre în totalitate, fiind pronunţate: 7 voturi DA: Cioarsă Ştefan 
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Traian, Faur Maria Carmen, Paliş Gligor, Onea Mircea Laurenţiu, Kovacs Ştefan 
Andrei, Mazuch Marinela, Rău Lehoczki Adrian; 3 voturi NU: Orban Balazs, 
Kukucska Ioan, Huszarik Alexandrina; 1 abţinere: Balint Gheorghe
Se trece la pct.11: „Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 

terenului în suprafaţă de 1366 mp, parcela cu nr. cad. 1118, evidenţiată în CF 
nr. 10509 Nădlac, teren situat în Cart. Viile Vechi nr. 33, d-nei Vavra Francisca, 
domiciliată în oraşul Nădlac, Cart. Viile Vechi nr. 33, jud. Arad»

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 discuţii referitor la acest punct, preşedintele de şedinţă supune la vot 
proiectul de hotărâre, fiind aprobat cu 11 voturi DA – unanimitate de voturi.

Se trece la pct.12: „Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local 
Nădlac referitor la participarea în cadrul proiectului cu privire la 
modernizarea, extinderea şi dotarea Şcolii generale " Local nr.2- Gr. Şc. J. G. 
Tajovsky " din orasul Nadlac.”

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

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

D-na Huszarik Alexandrina susţine că este necesar corectarea erorii materiale, în  
sensul că nu se va trece „Şcoala generală”, şi denumirea grupului şcolar se va trece în 
întregime, şi nu prescurtat.

Nefiind discuţii referitor la acest punct, preşedintele de şedinţă supune la vot 
proiectul de hotărâre, fiind aprobat cu 11 voturi DA ( unanimitate de voturi).

Se trece la pct.13: „Prezentarea raportului referitor la persoanele cu 
handicap nr.8600/2009.”

Nefiind discuţii referitor la acest punct, se trece la pct.14: „Proiect de 
hotărâre darea în folosinţă gratuită a autoutilitarei  DACIA LOGAN către S.C. 
COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.”

D-l secretar face precizarea că votul necesar adoptării proiectului de hotărâre 
este votul majorităţii consilierilor prezenţi ( 10 voturi ).

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

Nefiind discuţii referitor la acest punct, preşedintele de şedinţă supune la vot 
proiectul de hotărâre, fiind aprobat cu 11 voturi DA ( unanimitate de voturi).

Se trece la pct.15: „Diverse”.
D-l Balint Gheorghe prezintă consiliului problema suflătorilor din turnul bisericii, 

salariile acestora trebuind să fie asigurate de la bugetul local, însă începînd din luna 
noiembrie a anului trecut, dicaconia evanghelică a fost cea care a achitat salariile 
acestora, deoarece nu s-a virat nici o sumă în acest sens de la bugetul local, dacă nu 
este posibilă susţinerea financiară de la bugetul local a acestora, va trebui ca 
persoanele în cauză să fie trecute pe şomaj.

D-l secretar susţine că a fost prezent la discuţii referitor la acest subiect, discuţii 
purtate între reprezentanţii diaconiei, şi executiv, d-l primar nu doreşte să se renunţe 
la aceste persoane, dar având în vedere situaţia financiară actuală, deficitul bugetar, 
consiliul se află în imposibilitate de plată, iar posibil ar fi măcar ca aceste persoane să 
poată beneficia de şomaj.

D-na Mazuch Marinela susţine că aceşti suflători sunt o emblemă a oraşului şi ar 
putea să se renunţe la altceva, fac parte din tradiţiile oraşului.

D-l secretar susţine că discuţile referitor la plata salariilor au fost purtate încă din 
luna aprilie 2009, iar de atunci nu s-a achitat de la bugetul local nici măcar salariu pe o 
lună.

D-l Kovacs Ştefan este de părere că momentan problema rămâne deschisă, 
deoarece din partea executivului nu este prezentă nici o persoană.
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D-l secretar prezintă consiliului cererea S.C. FORADEX S.R.L. care intenţionează 
achiziţionarea ştrandului oraşului, a existat o promisiune din partea comisiei de 
urbanism, că se va propune o soluţie referitor la acesta, dar până în prezentat nu a fost 
prezentată nici o propunere concretă. Se propune a se da un acord de principiu în acest 
sens, dacă se intenţionează vânzarea prin licitaţie publică a ştrandului, sigur dacă 
Foradex ar deveni proprietar al ştrandului, acesta ar fi funcţional, deoarece societatea 
este proprietar asupra puţului de apă geotermală, în caietul de sarcini fiind instituite
clauze de interdicţie de schimbare a destinaţiei. Este necesar a se cunoaşte poziţia 
consiliului, deoarece pentru vânzare este necesar un raport de evaluare a obiectivului, 
trecerea în domeniul privat al oraşului, elaborarea caietului de sarcini pentru vânzarea 
prin licitaţie publică a acestuia.

Se supune la vot propunerea de vânzare a ştrandului, toţi consilierii fiind de 
acord, fiind acodat un aviz de principiu în acest sens, urmând ca în cel mai scurt timp 
să fie elaborat raport de evaluare a ştrandului, precum şi se va demara procedura 
necesară în vederea vânzării.

D-l secretar prezintă consilierilor referatul compartimentului administrarea 
patrimoniului local prin care se propune parcelarea unei grădini care nu este utilizată, 
proprietarul construcţiei renunţă la grădina aferentă, fiind beneficiar al prevederilor 
legale, putând să fie împroprietărit în baza ordinului prefectului, însă renunţând la 
această parcelă, beneficiar al dreptului de preemţiune la cumpărare este vecinul.

Nefiind alte discuţii se supune la vot propunerea de parcelare, fiind pronunţate 
11 voturi DA, unanimitate de voturi, fiind acordat în acest sens un aviz de principiu, 
urmând a se proceda la parcelarea propriu zisă a terenului şi supunerea acesteia spre 
aprobarea consiliului.

Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, d-l Kovacs 
Ştefan Andrei, preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei ordinare a 
Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 18.06.2009.

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

Preşedinte de şedinţă,                                  Secretar,
   Kovacs Ştefan Andrei         Gros Alexandru


