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ROMÂNIA           
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

PROCES VERBAL
încheiat azi 18.08.2009 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.414/18.08.2009, prin 
convocator şi înmânarea invitaţiilor.

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

La şedinţă mai participă: d-l secretar Alexandru Gros şi d-na consilier juridic 
Crişan Alina. D-l primar Vasile Ciceac lipseşte motivat, fiind plecat la Oradea.

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, d-l 
Nagy Sandor, d-na Mihaela Indricău- reprezentant CERE, Petroi Veronica-medic, d-l 
Unatinszki Andrei- reprezentant S.C. G&E INVEST 2003 S.R.L.

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

Având în vedere faptul că mandatul d-lui Kovacs Ştefan a expirat, d-l secretar 
solicită propuneri pentru funcţia de preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni

D-na Mazuch Marinela propune pe d-na Faur Maria Carmen.
Nefiind alte propuneri, se supune propunerea de alegere a d-nei Faur Maria 

Carmen în funcţia de preşedinte de şedinţă, pentru o perioadă de 3 luni, voturile fiind 
pronunţate astfel: 11 voturi DA, 1 abţinere: Faur Maria Carmen.

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

Înainte de a se trece la ordinea de zi propriu-zisă, d-na Indricău Mihaela, 
reprezentant al Centrului de Resurse pentru participare publică, prezintă raportul 
activităţii consilierilor locali din  Nădlac, sens în care s-a redactat şi o mică broşură, 
monitorizarea fiind finanţată din fonduri Phare, având ca scop îmbunătăţirea relaţiilor 
dintre cetăţeni şi aleşi, raportul fiind elaborat pentru perioada martie- mai 2009, acesta 
cuprinzând drepturile cetăţenilor în relaţia cu administraţia locală, care sunt atribuţiile 
consiliului local, care sunt consilierii din Nădlac, activitatea desfăşurată de către aceştia 
de la începutul mandatului, precum şi în perioada supusă monitprizării

- ca şi propunere, ar fi ca cerinţele cetăţenilor să se regăsească în propunerile 
consilierilor de pe ordinea de zi a şedinţelor

- ca şi punct bun este faptul că au fost organizate dezbateri publice
- în ceea ce priveşte prezenţa la şedinţele de comisii, precum şi cele de consiliu, 

deoarece au fost anumite observaţii din partea consilierilor referitor la 
veridicitatea acestora, informaţiile au fost furnizate de către compartiment 
resurse umane, iar în cazul în care există neclarităţi aceste informaţii pot fi 
verificate la acest compartiment
Nefiind întrebări din partea consilierilor sau obiecţiuni, preşedintele de şedinţă 

prezintă proiectul ordinei de zi al şedinţei Consiliului Local de astăzi:
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1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei ordinare a 
Consiliului local Nădlac din data de 18.08.2009.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al 
Consiliului Local Nădlac din data de 07.07.2009.

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 aprobarea măsurilor de îmbunătăţire a activităţii de 
apărare împotriva incendiilor în oraşul Nădlac.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al 
Planului Urbanistic General al Oraşului Nădlac şi al regulamentului Local de Urbanism al 
Oraşului Nădlac, aferent.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării terenului în suprafaţă totală de 
47.400 mp, parcela nr. cad. 207, evidenţiată în CF nr.300045 Nădlac.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării terenului în suprafaţă totală de 
52700 mp, parcela nr. cad.206, evidenţiată în CF nr.300046 Nădlac

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, delegarea prin 
concesiune, a Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi a caietului de 
sarcini al serviciului de iluminat public în oraşul Nădlac.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 917 
mp, parcela nr. top. 13691/40, evidenţiată în CF nr. 2201 Nădlac, teren situat în 
oraşul Nădlac, str. Cloşca, nr. 31, în cota de ½ către d-na Oprinescu Susana, 
domiciliată în Mun. Arad, str. Ursului nr. 6 – 12 CĂMIN 5 et. 4 ap. 71, jud. Arad şi în 
cota de ½   d-lui Bogoş Anton, domiciliat în oraşul Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 79,  
judeţul Arad

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 903 
mp, parcela nr. cad. 1272, evidenţiat în CF nr. 10691 Nădlac, teren situat în cart. Viile 
Vechi nr. 95,   d-lui Barany Mihai, domiciliat în oraşul Nădlac, Cart. Viile Vechi nr. 95, 
jud. Arad.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 881 
mp, parcela nr. cad. 1269, evidenţiat în CF nr. 10688 Nădlac, teren situat în cart. Viile 
Vechi nr. 89, d-lui 
Farcaş Flavius - Daniel şi d-nei Farcaş Maria, domiciliaţi în oraşul Nădlac, Cart. Viile 
Vechi  nr. 89.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan în 
suprafaţă de 865 mp, parcela nr. cad. 1271, evidenţiată în CF nr.10690 Nădlac, situat 
în oraşul Nădlac, Cart. Viile Vechi nr. 93, jud. Arad, în cota de 5/8 d-nei Fabian 
Susana şi în cota de 3/8 d-nei Schank Susana.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării contractului de concesiune 
nr.5593/31.08.2005, incheiat cu Sitaru Cassian.

14.Prezentarea referatului compartimentului administrarea patrimoniului local 
nr.10732/2009; aviz de principiu referitor la administrarea imobilului situat în oraşul 
Nădlac, str. G. Coşbuc, nr.62.

15.Soluţionarea cererii S.C. G&E INVEST 2003 nr.30/27.07.2009, înregistrată la 
primăria oraşului Nădlac sub nr.10315/28.07.2009.

16.Informarea Clubului Sportiv Victoria Nădlac.
17.Prezentarea scrisorii de intenţie a Asociaţiei Sportive Pro Nădlac.
18.Diverse. 
D-l viceprimar propune retragerea pct.8 de pe ordinea de zi din lipsă de 

documentaţie, şi înlocuirea acestuia cu : - Proiect de hotărâre privind privind aprobarea 
retragerii dreptului de servitute de trecere asupra parcelei nr. top. 2412/1/2, înscrisă în 
CF nr.9329 Nădlac- materialele necesare fiind trimise comisiilor de specialitate în acest 
sens.

Deoarece nu mai 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 18.08.2009”, cu 
propunerea de modificare mai sus menţionată, care este aprobat cu 12 voturi DA          
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( 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 
07.07.2009, pus la dispoziţia consilierilor, odată cu invitaţia pentru şedinţă.

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”, la fel şi referitor la procesul 
verbal ; o altă eroare este în ceea ce priveşte votul referitor la adoptarea proiectului de 
hotărâre referitor la aprobarea procesului verbal, fiind trecut şi la vot pentru şi la 
abţinere, ceea ce nu este corect, acesta votând pentru acest proiect de hotărâre.

D-na Crişan Alina susţine că este eroare materială şi se va corecta.
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 07.07.2009”, cu menţiunile efectuate de către d-l consilier referitor la acesta, 
care este aprobat cu 12 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 11 voturi DA  şi 1 abţinere: Huszarik Alexandrina; 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 măsurilor de 
îmbunătăţire a activităţii de apărare împotriva incendiilor în oraşul Nădlac.”

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 măsurile care sunt necesar a fi luate, 
presupun şi anumite costuri de la bugetul local, efort financiar, privesc şcoala, 
primăria; în ce priveşte marcarea localurilor şcolare cu trasee de evacuare, o parte din 
acestea au fost deja îndeplinite.

D-l Roszkoş Ioan susţine că de la data elaborării raportului au fost îndeplinite 
câteva măsuri şi din această cauză apar câteva neconcordanţe.

D-na Huszarik Alexandrina susţine în ce priveşte şcoala sigur extinctoarele sunt 
deja expirate, însă din lipsă de fonduri, nu s-a reuşit încărcarea acestora.

D-l Şproch Sorin susţine că nu s-au primit bani, dar în caz se vor primi, se va 
proceda la deschidere de credite şi virarea acestora către instituţii, trebuie menţionat 
faptul că bugetul local se confruntă cu un deficit de 3,5 milioane, chiar s-a primit 
adresă de la Finanţe Publice în care se aduce la cunoştinţă faptul că sumele către 
primărie se vor vira funcţie de încasări, chiar şi astăzi rectificarea de buget s-a făcut 
doar în ce priveşte invesiţii.

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 12 voturi DA ( unanimitate de voturi ).

Se trece la pct.5 : « Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii 
termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Oraşului Nădlac şi 
al regulamentului Local de Urbanism al Oraşului Nădlac, aferent. »

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.

D-l Onea Mircea propune din partea comisiei de urbanism, ca termen de 
prelungire a PUG-ului să fie 24 luni.

D-l Dvorciac Dan susţine că s-a propus un termen de 12 luni, deoarece s-a 
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considerat că este termen suficient pentru elaborarea acestei documentaţii, licitaţia în 
vederea desemnării expertului care va elabora acest material fiind în curs de derulare.

D-l Lupşa Eugen susţine că aceeaşi propunere este şi din partea comisiei 
economice, deoarece chiar dacă se propune un termen de 24 luni, documentaţia se 
poate elabora şi aproba şi mai repede, dar apar probleme în cazul în care această 
documentaţie nu se va putea întocmi şi aproba în termen de 12 luni, având în vedere 
faptul că nu se mai poate aproba o altă prelungire a termenului.

D-l Şproch Sorin susţine că licitaţia în vederea desemnării celui care va elabora 
documentaţia reprezentând PUG, precum şi regulamentul local de urbanism al oraşului 
se află în curs de derulare.

Nefiind alte discuţii referitor la acest punct, preşedintele de şedinţă supune la vot
proiectul de hotărâre, cu propunerea ca prelungirea PUG-ului să fie efectuată pentru o 
perioadă de 24 luni, toţi consilierii prezenţi fiind de acord ( 12 voturi DA ).

Se trece la pct.6: „Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării 
terenului în suprafaţă totală de 47.400 mp, parcela nr. cad. 207, evidenţiată în 
CF nr.300045 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.

Nefiind discuţii referitor la acest punct, preşedintele de şedinţă supune la vot 
proiectul de hotărâre, toţi consilierii prezenţi fiind de acord ( 12 voturi DA ).

Se trece la pct.7: „Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării 
terenului în suprafaţă totală de 52700 mp, parcela nr. cad.206, evidenţiată în 
CF nr.300046 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.

Nefiind discuţii referitor la acest punct, preşedintele de şedinţă supune la vot 
proiectul de hotărâre, fiind aprobat cu 12 voturi DA ( unanimitate de voturi ).

Se trece la pct.8: „Proiect de hotărâre privind privind aprobarea 
retragerii dreptului de servitute de trecere asupra parcelei nr. top. 2412/1/2, 
înscrisă în CF nr.9329 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 ). Aviz de principiu în 
acest sens a fost acordat într-o şedinţă anterioară a consiliului, iniţiativă care a fost 
adusă la cunoştinţă societăţii Dolce Foto Produzione, servitutea instituită nu îşi mai are 
scopul, astfel că se propune retragerea acesteia, urmând ca în caz de aprobare a 
proiectului de hotărâre, ne vom adresa instanţei de judecată în vederea constatării 
încetării dreptului de servitute.

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, fiind aprobat cu 12 voturi DA ( unanimitate de voturi ).

Se trece la pct.9: „Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 
terenului în suprafaţă de 917 mp, parcela nr. top. 13691/40, evidenţiată în CF 
nr. 2201 Nădlac, teren situat în oraşul Nădlac, str. Cloşca, nr. 31, în cota de ½ 
către d-na Oprinescu Susana, domiciliată în Mun. Arad, str. Ursului nr. 6 – 12 
CĂMIN 5 et. 4 ap. 71, jud. Arad şi în cota de ½   d-lui Bogoş Anton, domiciliat în 
oraşul Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 79,  judeţul 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 alte discuţii referitor la acest punct, preşedintele de şedinţă supune la vot 
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proiectul de hotărâre, fiind aprobat cu 12 voturi DA ( unanimitate de voturi).
Se trece la pct.10: „Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 

terenului în suprafaţă de 903 mp, parcela nr. cad. 1272, evidenţiat în CF nr. 
10691 Nădlac, teren situat în cart. Viile Vechi nr. 95,   d-lui Barany Mihai, 
domiciliat în oraşul Nădlac, Cart. Viile Vechi nr. 95, 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 alte discuţii referitor la acest punct, preşedintele de şedinţă supune la vot 
proiectul de hotărâre, fiind aprobat cu 12 voturi DA ( unanimitate de voturi ).

Se trece la pct.11 : « Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 
terenului în suprafaţă de 881 mp, parcela nr. cad. 1269, evidenţiat în CF nr. 
10688 Nădlac, teren situat în cart. Viile Vechi nr. 89, d-lui Farcaş Flavius -
Daniel şi d-nei Farcaş Maria, domiciliaţi în oraşul Nădlac, Cart. Viile Vechi  nr. 
89. »

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, fiind aprobat cu 12 voturi DA ( unanimitate de voturi ).

Se trece la pct.12: „Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 
terenului intravilan în suprafaţă de 865 mp, parcela nr. cad. 1271, 
evidenţiată în CF nr.10690 Nădlac, situat în oraşul Nădlac, Cart. Viile Vechi 
nr. 93, jud. Arad, în cota de 5/8 d-nei Fabian Susana şi în cota de 3/8 d-nei 
Schank Susana. »

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, fiind aprobat cu 12 voturi DA ( unanimitate de voturi ).

Se trece la pct.13 : « Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării 
contractului de concesiune nr.5593/31.08.2005, incheiat cu Sitaru Cassian. »

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, fiind aprobat cu 12 voturi DA ( unanimitate de voturi ).

Se trece la pct.14: „Prezentarea referatului compartimentului 
administrarea patrimoniului local nr.10732/2009; aviz de principiu referitor la 
administrarea imobilului situat în oraşul Nădlac, str. G. Coşbuc, nr.62. »

D-na Mazuch Marinela susţine referitor la spaţiul care rămâne liber ca urmare a 
plecării dr. Sitaru, trebuie văzut care este statutul juridic al apartamentului, dacă poate 
fi schimbată destinaţia acestuia, ce posibilităţi există referitor la administrarea 
acestuia.

D-l secretar susţine în ce priveşte concesionarea, termen minim este de 15 ani şi 
nu poate depăşi 49 ani, în ce priveşte schimbarea destinaţiei apartamentului, aceata nu 
se poate face, cabinetul trebuind să aibă aceeaşi destinaţie, dacă există 2 medici care 
solicită acelaşi spaţiu, este necesar concesionarea acestuia în sistem de ture, iar preţul 
concesiunii este de 1 Euro/mp pentru primii 5 ani, după acest termen redevenţa se 
negociază.

D-l Lupşa Eugen susţine că referitor la cabinetul care va deveni liber ca urmare a 
plecării d-lui Sitaru, dacă se doreşte darea în administrare a unei încăperi către Clubul 
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pnesionarilor, este vorba despre schimabare de destinaţie, aceasta sigur poate fi vorba 
în cazul în care nu sunt solicitări pentru acest spaţiu pentru desfăşurarea activităţii 
medicale.

D-na Petroi Veronica susţine că în localitatea Nădlac doreşte să funcţioneze cu 
un cabinet medical secundar, deoarece în această localitate are un număr de 350 
pacienţi, activitatea urmând să fie desfăşurată în fiecare zi, dar cu număr de ore redus; 
în ce priveşte cabinetul care va funcţiona trebuie avut în vedere necesarul de camere 
pentru funcţionarea acestuia, autorizaţia de sanipid fiind acordată pentru cazul în care 
există cabinet, sală de tratamente şi sală de aşteptare, aceste aspecte trebuie luate în 
considerare de către consiliu la data concesionării acestora.

D-na Huszarik Alexandrina susţine că la data înfiinţării cabinetului medical de la 
şcoală, sanipid-ul a impus existenţa a 2 încăperi, respectiv sala propriu-zisă şi sală de 
aşteptare.

D-l Kukucska Ioan pune întrebarea ce se întâmplă în cazul în care medicii care 
concesionează cabinetele, peste 1 an de zile nu vor mai avea numărul de pacienţi 
necesar, pentru a-şi putea desfăşura activitatea, respectiv nu vor avea autorizaţie de 
funcţionare.

În acest caz, susţine d-l secretar, contractul se reziliază din motive obiective, 
înainte de ajungere la termen.

D-na Mazuch Marinela este de părere că, având în vedere faptul că există 
depuse 3 cereri, ar fi oportun soluţionarea şi satisfacerea acestora, ca o propunere este 
ca o cameră din fostul cabinet al dr. Sitaru să fie acordat Clubului pensionarilor, sala de 
tratamente să fie acordată către societatea Ultraclinica, iar apartamentul nr.1, camera 
din faţă să fie concesionată către unul dintre doctori, camera din spate către celălalt, 
iar cea din mijloc ca şi sală de aşteptare şi tratament să fie comună.

D-na Petroi Veronica susţine că, având în vedere faptul că a funcţionat în fostul 
cabinet al dr. Sitaru, pacienţii fiind obişnuiţi să vină acolo, oportun ar fi concesionarea 
acestui spaţiu, de asemenea este de luat în considerare dacă medicii în forma care se 
propune de către consiliul local, vor putea obţine aviz de funcţionare ; în ce priveşte 
propunerea ca, sala de aşteptare al cabinetului dr. Sitaru să fie amenajată ca şi 
cabinet, nu se pretează, deoarece nu are nici lumină suficientă, şi există probabilitatea 
de a nu se obţine aviz de funcţionare de la Sanipid, deoarece în caz că se aprobă 
concesiunea, contractul va fi dus spre avizare către Sanipid.

D-l Dvorciac Dan susţine că în cazul în care se propune concesionarea unui 
apartament cu destinaţia de cabinet medical către doi medici, aceasta presupune 
sistatea apartamentării şi efectuarea unei noi apartamentări, deoarece nu este posibilă 
concesionarea doar a unei cote părţi din apartament.

D-l secretar susţine că din partea d-lui Bacoş Carol s-a depus un memoriu, 
având în vedere faptul că în localitate vor veni şi alţi medici, memoriu care s-a depus 
de către acesta şi către Colegiul Medicilor. Referitor la cele menţionate, ar fi de văzut 
care este suprafaţa minimă care este necesară a se atribui către un cabinet medical 
pentru ca să fie avizat de către Sanipid.

D-na Petroi Veronica susţine că la Şeitin unde are sediul principal, deţine un 
spaţiu mare, cu multe încăperi, cabinet, sală de aşteptare, sală de tratament pentru 
copii, separat pentru adulţi, arhivă, ceea ce însă nu este posibil la Nădlac, însă sigur 
dânsa aici va avea doar un punct de lucru secundar.

D-na Mazuch Marinela întreabă ce se întâmplă în cazul în care la Nădlac d-na 
Petroi va avea sediu principal la Şeitin cu un număr de 1000 pacienţi, iar la Nădlac doar 
sediu secundar, va putea elibera în această localitate reţete compensate.

D-na Petroi Veronica îi răspunde că şi în acest moment funcţionează astfel şi nu 
sunt nici un fel de probleme în eliberarea reţetelor.

D-l Balint Ghoerghe susţine că de exemplu la Arad sunt cabinete medicale unde 
funcţionează într-un singur cabinet mai mulţi medic, fiecare având programul lui de 
funcţionare.

D-l Şproch Sorin este de părere că în moment ce există 2 cereri de la medici, se 
poate ca apartamentul nr.1 să fie concesionat către aceştia, acelaşi cabinet cu sala de 
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aşteptare, iar  fostul cabinet al dr. Sitaru, să fie concesionat liber la licitaţie publică, 
aceasta în cazul în care cei 2 medici se pun de acord şi pot să lucreze în acelaşi 
cabinet.

D-l secretar susţine că conform prevederilor HG 884 nu se pot lua în considerare 
decât cererile medicilor, deoarece spaţiile folosite în prezent pentru desfăşurarea de 
activităţi medicale se pot concesiona numai în scopul desfăşurării actvităţii medicale.

D-na Mazuch Marinela este de părere că un cabinet se poate concesiona în 
sistem de ture către cei 2 medici, cabinetul dr. Sitaru se poate acorda cu titlu gratuit 
către un ONG pe timp limitat până ce se va solicita de către vreun medic, fără a se 
schimba destinaţia.

D-l Lupşa Eugen este de părere ca cei 2 medici care au depus cerere să se 
întâlnească cu executivul, stabilind de comun acord condiţiile concesiunii, urmând ca 
propunerile să fie prezentate consiliului.

Se trece la pct.15 : « Soluţionarea cererii S.C. G&E INVEST 2003 
nr.30/27.07.2009, înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub 
nr.10315/28.07.2009. »

D-l Şproch Sorin susţine că societatea a depus o adresă referitor la permisiunea 
de a se putea aduce deşeuri de la localtăţile Pecica şi Semlac la groapa de deşeuri de la 
Nădlac, în cazul în care suntem de acord, comunicarea redevenţei care se va aplica 
pentru depozitare, aceasta având în vedere faptul că groapa de deşeuri de la Nădlac se 
va închide în anul 2013.

D-na Mazuch Marinela susţine că discuţii referitor la acest subiect s-au purtat în 
grupuri politce, precum şi în comisii de specialitate, problema deşeurilor a fost şi este 
întotdeauna una delicată, această propunere prezintă, atât avantaje, cât şi 
dezavantaje, poate ar fi de luat în considerare şi poziţia cetăţenilor referitor la acest 
aspect, sigur aceste localităţi, neavând rampă de depozitare, trebuie să caute o soluţie 
a depozita undeva deşeurile
- în localitatea noastră există o groapă de deşeuri care este deja plină, cealaltă fiind de 
abia pusă în funcţiune, capacitatea acesteia de a se depozita şi alte deşeuri este 
posibilă, chiar dacă termenul de închidere a gropii este anul 2013, în groapă putându-
se depozita deşeuri pentru o perioadă de încă 7-8 ani
- trebuie avute în vedere faptul că prin permisiunea de depozitare, anual s-ar obţine la 
bugetul local venituri de aproximativ 600-900 milioane lei, sumele încasate fiind 
utilizate în folosul cetăţenilor, respectiv construire de trotuare
- sigur se poate considera că aducerea deşeurilor din alte localităţi aduce disconfort

D-l Nagy Sandor susţine că destul cetăţenii suportă mirosul deşeurilor din 
localitate, prin aducerea acestor deşeuri din alte localităţi, mai trebuie să suportăm şi 
mirosul deşeurilor altora.

D-na Faur Maria susţine că în cadrul acestei şedinţe nu se ia nici un fel de 
hotărâre, referitor la această propunere se va organiza o dezbatere publică la care d-l 
Nagy îşi va putea exprima punctul său de vedere.

D-l Dvorciac Dan pune întrebarea pune întrebarea dacă s-a efectuat un studiu în 
ce priveşte închiderea gropii de gunoi, dacă este calculat, având în vedere faptul că 
deşeurile se depun în apă.

D-l Şproch Sorin susţine că societatea italiană cu care primăria are încheiat 
contract în vederea închiderii gropii de deşeuri, este cea care se va ocupa de 
ecologizarea terenului din zonă.

D-l secretar susţine că termenul de valabilitate al acestui contract este expirat, 
contractul devenind caduc, societatea neobţinând finanţarea pentru realizarea închiderii 
gropii de deşeuri.

D-l Şproch Sorin este de părere că groapa de deşeuri a făcut un bine localităţii, 
serviciul de salubrizare funcţionează încă din anul 1996, serviciul funcţionează chiar 
foarte bine comparabil cu serviciile din alte localităţi ; depozitarea deşeurilor din alte 
localităţi trebuie privită ca şi depozitarea făcută de către oricare societate comercială, 
chiar dacă groapa va fi închisă, există capacitatea de depozitare a acestor deşeuri, 
neafectându-se capacitatea de depozitare a deşeurilor din localitatea Nădlac până la 



JURIDIC 20.08.2009 8

termenul de închidere a gropii
- din partea compartimentului administrarea patrimoniului local s-a elaborat un referat 
referitor la cantitatea de deşeuri care se depozitează de la Nădlac
- trebuie însă văzut dacă există forma legală de a se permite acest lucru
- consiliul local are aprobat taxa de depozitare care este de 16 lei/mcub, reprezentând
30 % din total taxă aprobată, cota de depozitare pentru cetăţenii oraşului fiind 
suportată pentru cetăţeni din bugetul local

D-l secretar pune întrebarea ce cantitate de deşeuri se colectează de la cetăţeni, 
de exemplu cât s-a colectat la nivelul anului 2008, deoarece din referatul 
compartimentului administrarea patrimoniului local rezultă faptul că la nivelul anului 
2008 s-a colectat la nivelul localităţii 5400 mcubi, din discuţiile purtate cu acest 
compartiment, d-l Aldea susţinea că, cantitatea de deşeuri pe anul 2008 colectată a 
fost de aproximativ 16.000 mcubi.

D-l Şproch Sorin susţine că această diferenţă există deoarece volumele de 
colectare nu sunt aceleaşi cu cele de depozitare, din acest motiv există această 
diferenţă, deoarece deşeurile la depozitare se compactează.

D-na Huszarik Alexandrina susţine referitor la această problemă, oportun ar fi 
organizarea unei dezbateri publice.

Nefiind alte discuţii, se face o pauză, după care se supune la vot propunerea 
referitor la permisiunea de a se putea aduce deşeuri de la localităţile Pecica şi Semlac 
la groapa de deşeuri de la Nădlac, propunere care este respinsă în unanimitate de 
voturi.

Se trece la pct.16 : « Informarea Clubului Sportiv Victoria Nădlac. »
D-l Şproch Sorin susţine faptul că prin aceste rapoarte, Clubul sportiv îşi 

desfăşoară activitatea în mod transparent, pentru a se cunoaşte ce s-a făcut cu banii 
publici.

Se trece la pct.17 : « Prezentarea scrisorii de intenţie a Asociaţiei 
Sportive Pro Nădlac. „

D-l Paliş Gligor susţine că asociaţia solicită sprijinirea din punct de vedere 
financiar a secţiei de fotbal de la bugetul local, propunerea fiind de a se asocia cu 
oraşul Nădlac, dacă este posibilă finanţarea fără asociere, a se găsi o soluţie legală în 
acest sens; pentru anul 2009, s-a propus o susţinere financiară în cuantum de 6000 lei, 
propunerea este de cedare de către Clubul sportiv a juniorilor către Asociaţie, care la 
desfiinţare vor reveni de drept acesteia. Trebuie menţionat faptul că costisitoare sunt ş 
transferurile, elaborarea Regulamentului, precum şi alte costuri care ar fi necesare 
pentru consituirea acestei asocieri. De asemenea, susţine că actuala conducere a 
secţiei de fotbal are retras dreptul de semnătură, din diferite motive, apărând 
divergenţe.

D-l Şproch Sorin susţine că este oportună încheierea unei asemenea asocieri, 
soluţia propusă este de a se desfăşura o activitate non profit, poate este posibil 
susţinere financiară a asociaţiei la fel cum sunt susţinuţi financiar şi suflătorii din turnul 
bisericii; referitor la taxa care se achită la intrare la baza sportivă, clubul se confruntă 
cu probleme, sunt persoane care nu doresc să le achite, şi în acest sens ar fi necesar 
sprijin din partea poliţiei comunitare.

D-l secretar susţine că soluţia cea mai uşoară este încheierea unei asocieri cu 
stabilirea clară a drepturilor şi obligaţiilor fiecărei părţi, prin proiect de hotărâre, cu 
stabilirea clauzei de susţinere din bugetul local a asociaţiei cu suma care este propusă, 
de asemenea desemnarea unui reprezentant al consilului local care va face parte din 
această asociaţie.

D-na Mazuch Marinela susţine că este necesar încheierea unui contract, 
gestionarea clară a fondurilor, consiliul local nu are personalul necesar să se ocupe de 
coordonare, poate ar fi oportun găsirea unei alte forme de sprijinire financiară a 
asociaţiei , eventual elaborarea unui proiect, de către aceasta, cu susţinere financiară a 
unei cote părţi a acestuia de la bugetul local.

D-l secretar susţine că audit se face de către consiliu doar pentru sumele care se 
acordă de la bugetul local, în ce priveşte suflătorii din turn, cu diaconia evanghelică 
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pentru susţinere financiară există încheiat contract, procedură care se va aplica şi 
referitor şi la susţinerea acestei asociaţii.

D-l Rău-Lehoczki Adrian susţine a se alege forma cea mai simplă pentru 
susţinerea financiară a asociaţiei.

Se supune la vot propunerea de încheiere de contract cu această asociaţie, 
urmând ca la o şedinţă de consiliu viitoare să fie elaborat un proiect de hotărâre, fiind 
pronunţate 12 voturi DA ( unanimitate de voturi ).

Se trece la pct.18: „Diverse.”
D-l secretar prezintă adresa S.C. DOLCE FOTO PRODUZIONE S.R.L. care solicită 

vânzarea terenului în suprafaţă de 100 mp pe care are notat dreptul de servitute, dar 
având în vedere proiectul de hotărâre aprobat la un punct anterior, această hotărâre 
privind retragerea dreptului de servitute va fi comunicată societăţii, iar referitor la 
vânzarea suprafeţei de teren de 100 mp, aceasta nu intră în discuţie, deoarece acesta 
face parte din imobilului de pe str. N. Bălcescu, nr.98, fiind aplicabilă vânzarea cu drept 
de preemţiune către titularul- proprietar al acestui imobil.

D-l Rău-Lehoczki Adrian susţine referitor la Zilele oraşului, are pregătit un 
program spotiv, dacă acesta poate fi încadrat, deoarece nu apare pe programul care a 
fost tipărit în publicaţia Glasul Aradului.

D-l Şproch Sorin susţine că în vederea organizării desfăşurării Zilelor oraşului s-a 
încheiat un contract cu o societate din Arad, care se va ocupa de organizare, societatea 
urmând a avea încasări din veniturile care se vor încasa de pe domeniul public, 
referitor la intercalarea programului sportiv în program, la data la care va veni 
reprezentantul societăţii la Nădlac, va fi invitat şi d-l Rău pentru a discuta cu acesta. 
Societatea se va ocupa de tipărire de invitaţii, sonorizare, tipărirea diplomelor, scena, 
consiliul urmând să asigure doar masa şi cazarea invitaţilor, vineri se propune ieşire la 
Ghioroc unde se va lua şi masa, taxa care s-a stabilit pentru fiecare agent economic 
este de 1000 lei.

D-l secretar susţine că din partea compartimentului evidenţă agricolă şi impozite 
ş taxe din cadrul primăriei s-a depus un referat referitor la efectuarea de măsurători şi 
efectuare de inventariere a imobilelor din localitate, aceasta în vederea creşterii 
veniturilor la bugetul local, deoarece se cunoaşte foarte bine aspectul că cetăţenii nu 
declară în mod real imobilele edificate, declarând fals suprafeţele de teren edificate, 
existând în acest sens divergenţe în ce priveşte evidenţa existentă la compartiment 
impozite şi taxe şi urbanism.

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 ordinare a 
Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 18.08.2009.

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

Preşedinte de şedinţă,                                  Secretar,
    Faur Maria Carmen         Gros Alexandru


