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ROMÂNIA         
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

PROCES VERBAL
încheiat azi 18.12.2009 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al 

oraşului Nădlac

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 18.12.2009 a 
fost convocată în baza Dispoziţiei primarului oraşului Nădlac nr.1579/10.12.2009, prin 
convocator şi înmânarea invitaţiilor.

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

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 Ilieş Ioana Dorina- compartiment 
administrarea patrimoniului local, d-l Aldea Ioan- compartiment administrarea 
patrimoniului local, d-na Doval Ana- compartiment impozite şi taxe.

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

Preşedintele de şedinţă, d-l Şproch Sorin Ivan, prezintă proiectul ordinei de zi
al şedinţei Consiliului Local de astăzi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a
Consiliului local din data de 18.12.2009.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a 
Consiliului Local Nădlac din data de 26.11.2009.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, a 
impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor 
aplicabile începând cu anul fiscal 2010.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale aplicabile în anul fiscal 
2010.

5.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al Consiliului Local al oraşului Nădlac.

6.Proiect de hotărâre privind acceptarea transmiterii fără plată a două 
autoturisme de la Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Arad.

7.Proiect de hotărâre privind actualizarea nomenclatorului stradal al oraşului 
Nădlac.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în proprietatea privată a oraşului 
Nădlac a terenului în suprafaţă de 396 mp, din parcela nr.top.1844/1, evidenţiată în CF 
nr.300244 Nădlac ( provenită din conversia pe hârtie a CF nr.3535 Nădlac).

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în domeniul salubrizării.
10.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 

Local Nr.72/28.04.2009.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local de referinţă pentru 

producerea şi furnizarea energiei termice furnizate populaţiei în sistem centralizat.
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii, la cerere, a contractelor de 

închiriere, încheiate în baza Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.56/30.03.2004.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 756 
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mp, parcela cu nr.top. 13691/63, evidenţiată în CF nr. 2201 Nădlac, teren situat în 
oraşul Nădlac, str. Cloşca nr. 41, d-lui Stefancic Francisc, domiciliat în oraşul Nădlac, 
str. Cloşca nr. 41, jud. Arad.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 703 
mp,  parcela nr. top. 13691/21/2, 
evidenţiată în CF nr. 301664 Nădlac ( provenită din conversia pe hârtie a CF nr.2201 
Nădlac), teren situat în oraşul Nădlac, str. G. Enescu nr.173, d-nei Crişan Floarea, 
domiciliată în oraşul Nădlac, str. G. Enescu nr. 173, jud. Arad

15.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă 
totală de 600,5 mp, respectiv cota de 500/1001 mp din parcela cu nr. top. 12345-
12350/26/1/1 evidenţiată în CF 8722 Nădlac şi parcela cu nr. top. 12345-
12350/26/1/2, evidenţiată în CF nr. 9214 Nădlac, în suprafaţă de 100 mp, teren situat 
în str.Cartierul Nou, nr. 17, d-lui Barani Ioan, domiciliat în oraşul Nădlac, str.Cartierul 
Nou nr. 17 şi d-nei Barani Iarmila-Maria, domiciliată în oraşul Nădlac, str.Cartierul Nou 
nr. 16, jud. Arad.

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului  în cotă de 500/1001 
mp din parcela cu nr. top. 12345-12350/26/1/1, evidenţiată în CF nr. 8722 Nădlac, în 
suprafaţă de 500,5 mp, teren situat în oraşul Nădlac, str.Cartierul Nou nr. 16, judeţul 
Arad, d-lui Barani Ioan, şi d-nei Barani Maria, domiciliaţi în oraşul Nădlac, str.Cartierul 
Nou nr. 16, jud. Arad.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii prin atribuire directă 
a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare din întreaga Arie de Delegare către S.C. 
COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.,  a Contractului de Delegare a gestiunii serviciului, a 
listei bunurilor din domeniul public aferente sistemului public de alimentare cu apă şi 
canalizare care vor fi concesionate prin Contractul de Delegare.

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor 
Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare

19. Diverse.
D-l primar astfel propune introducerea pe ordinea de zi a următoarelor puncte:

- Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului oraşului Nădlac în adunarea 
generală a operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. de a vota 
aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi 
canalizare şi semnarea acestuia din partea operatorului, de către d-l Bănăţean 
Gheorghe- ca şi pct.19
- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului 
Local al oraşului Nădlac pe anul 2009- ca şi pct.20

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 18.12.2009”, 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 
26.11.2009, 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 
26.11.2009”, 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 prezenţi ).

Se trece la pct.3: „Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor 
valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate 
acestora, precum şi a amenzilor aplicabile începând cu anul fiscal 2010.”

D-l Orban Balazs susţine că faţă de Hotărârea Guvernului sunt mici modificări în 
ce priveşte anexa referitor la impozitul pe autoturisme, teren intravilan, acestea fiind 
majorate faţă de aceasta, era neapărat nevoie această majorare, sau este un cadou 
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care se acordă populaţiei cu ocazia Anului Nou.
D-l Şproch Sorin susţine că impozitele au fost majorate cu un procent de 

aproximativ 18,39 %, acesta nefiind foarte mare faţă de ceea ce s-a propus de către 
Guvern.

D-na Doval Ana susţine că de exemplu la un autoturism Dacia, majorarea este 
de aproximativ 8 lei, ceea ce nu este foarte mult, de asemenea la grădini majorarea 
este nesemnificativă, aproximativ 3-4 lei la o gospodărie, majorările fiind aproape 
insesizabile, aceste majorări fiind propuse deoarece bugetul de venituri este insuficient 
pentru nevoile localităţii.

D-l Şproch Sorin susţine că este vorba despre veniturile la bugetul local care 
sunt insuficiente.

D-l Kukucska Ioan susţine că există la dosar depus un referat cu privire la 
sumele încasate la bugetul local reprezentând impozitele şi taxele locale, care este 
motivul neîncasării sumelor.

D-na Doval Ana susţine că este vorba despre societăţile care se află în lichidare 
unde nu se poate interveni, societăţile aflându-se în administrarea lichidatorilor.

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 10 voturi DA şi 3 abţinere: Kukucska Ioan, Orban Balazs, 
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 taxelor speciale 
aplicabile în anul fiscal 2010.”

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.5: “Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al oraşului 
Nădlac.”

D-l Rău-Lehocszki Adrian susţine ca ziua şedinţelor ordinare, respectiv ultima zi 
de marţi din lună să fie respectată, deoarece chiar la ultima şedinţă din motive 
obiective, unii membri din comisie nu au putut fi prezenţi la lucrările şedinţei ordinare 
chiar din acest motiv, şedinţa având loc în altă zi.

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 13 voturi DA ( unanimitate de voturi );  d-l secretar face 
precizarea că votul necesar adoptării proiectului de hotărâre este votul majorităţii 
consilierilor prezenţi ( 7 voturi ).

Se trece la pct.6: „Proiect de hotărâre privind acceptarea transmiterii fără 
plată a două autoturisme de la Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră 
Arad. »

D-na Mazuch Marinela susţine că referatul compartimentului de specialitate este 
elaborat foarte sumar, nu este deloc explicit, nu rezultă despre ce autoturisme este 
vorba, dacă acestea sunt în stare de funcţionare şi sunt necesare instituţiei, din punct 
de vedere al legislaţiei problema este cunoscută, dar referatul trebuie să ofere toate 
detaliile pentru ca hotărârea să fie luată în cunoştinţă de cauză.

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 13 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.7: “Proiect de hotărâre privind actualizarea 
nomenclatorului stradal al oraşului Nădlac. »

Nefiind discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate cărora s-a 
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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.8: „Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în 
proprietatea privată a oraşului Nădlac a terenului în suprafaţă de 396 mp, din 
parcela nr.top.1844/1, evidenţiată în CF nr.300244 Nădlac ( provenită din 
conversia pe hârtie a CF nr.3535 Nădlac).”

D-na Mazuch Marinela susţine că referatul compartimentului de specialitate este 
elaborat foarte sumar, nu este deloc explicit, terenul nu este identificat decât din 
expunerea de motive a primarului

D-l Şproch Sorin susţine că după trecerea sărbătorilor se va purta o discuţie cu 
compartimentele de specialitate care elaborează referate pentru şedinţă, pentru ca 
referatele de specialitate să cuprindă toate detaliile.

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 13 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.9: “Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în 
domeniul salubrizării. »

Din partea comisiilor de specialitate cărora s-a solicitat avizul, se acordă aviz 
nefavorabil, proiectul de hotărâre, fiind supus la vot, voturile fiind pronunţate astfel: 12
voturi NU, 1 abţinere: Faur Maria Carmen; 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 proiectului de hotărâre.

Se trece la pct.10 : « Proiect de hotărâre privind modificarea şi 
completarea Hotărârii Consiliului Local Nr.72/28.04.2009. »

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 13 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.11: „Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local 
de referinţă pentru producerea şi furnizarea energiei termice furnizate 
populaţiei în sistem centralizat.”

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 11 voturi DA şi 2 abţinere: Orban Balazs, Kukucska Ioan; 
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.12: „Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii, la 
cerere, a contractelor de închiriere, încheiate în baza Hotărârii Consiliului 
Local Nădlac nr.56/30.03.2004.”

D-na Mazuch Marinela propune completarea proiectului de hotârâre, în sensul 
specificării că Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.56/30.03.2004 se referă la folosinţa 
unor terenuri proprietatea Statului Român şi proprietatea privată a oraşului, terenuri 
ocupate de către deţinătorii de garaje, proprietatea  persoanelor fizice şi juridice, 
deoarece hotărârea este ceva abstract, este oportun ca aceasta să fie identificată, ca 
peste câţiva ani să se cunoască la ce se referă aceasta, este mult mai bine ca 
prevederile acesteia să fie mai cuprinzătoare.

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 13 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 ).
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Se trece la pct.13: „Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 
terenului în suprafaţă de 756 mp, parcela cu nr.top. 13691/63, evidenţiată în 
CF nr. 2201 Nădlac, teren situat în oraşul Nădlac, str. Cloşca nr. 41, d-lui 
Stefancic Francisc, domiciliat în oraşul Nădlac, str. Cloşca nr. 41, jud. Arad. »

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 13 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.14: „Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 
terenului în suprafaţă de 703 mp,  parcela nr. top. 13691/21/2, evidenţiată în 
CF nr. 301664 Nădlac ( provenită din conversia pe hârtie a CF nr.2201 
Nădlac), teren situat în oraşul Nădlac, str. G. Enescu nr.173, d-nei Crişan 
Floarea, domiciliată în oraşul Nădlac, str. G. Enescu nr. 173, jud. Arad. »

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 13 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.15: „Proiect de hotărâre privind privind aprobarea vânzării 
terenului în suprafaţă totală de 600,5 mp, respectiv cota de 500/1001 mp din 
parcela cu nr. top. 12345-12350/26/1/1 evidenţiată în CF 8722 Nădlac şi 
parcela cu nr. top. 12345-12350/26/1/2, evidenţiată în CF nr. 9214 Nădlac, în 
suprafaţă de 100 mp, teren situat în str.Cartierul Nou, nr. 17, d-lui Barani 
Ioan, domiciliat în oraşul Nădlac, str.Cartierul Nou nr. 17 şi d-nei Barani 
Iarmila-Maria, domiciliată în oraşul Nădlac, str.Cartierul Nou nr. 16, jud. 
Arad. »

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 13 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.16: „Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 
terenului  în cotă de 500/1001 mp din parcela cu nr. top. 12345-
12350/26/1/1, evidenţiată în CF nr. 8722 Nădlac, în suprafaţă de 500,5 mp, 
teren situat în oraşul Nădlac, str.Cartierul Nou nr. 16, judeţul Arad, d-lui 
Barani Ioan, şi d-nei Barani Maria, domiciliaţi în oraşul Nădlac, str.Cartierul 
Nou nr. 16, jud. Arad. »

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 13 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.17: „Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării 
gestiunii prin atribuire directă a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare 
din întreaga Arie de Delegare către S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.,  a 
Contractului de Delegare a gestiunii serviciului, a listei bunurilor din domeniul 
public aferente sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare care vor fi 
concesionate prin Contractul de Delegare.”

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 13 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 ).
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Se trece la pct.18 : « Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 
anual de evoluţie a tarifelor Serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare ».

D-na Mazuch Marinela pune întrebarea dacă prin acest proiect de hotărâre se 
respectă procentul de evoluţie al tarifelor anterior aprobat.

D-l Şproch Sorin susţine că aceste informaţii au fost verificate, evoluţia preţurilor 
pe cei 5 ani este respectată, majorarea fiind conform indicelor de inflaţie.

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 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.19: „Proiect de hotărâre privind mandatarea 
reprezentantului oraşului Nădlac în adunarea generală a operatorului regional 
S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. de a vota aprobarea Contractului de 
delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare şi semnarea 
acestuia din partea operatorului, de către d-l Bănăţean Gheorghe”.

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 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.20: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al oraşului Nădlac pe anul 2009.”

D-na Mazuch Marinela pune întrebarea care este motivul neparticipării a nici unui 
reprezentant din partea compartimentului contabilitate la lucrările şedinţei, există unele 
întrebări care ar putea fi puse, şi nu va avea cine răspunde la ele.

D-l primar susţine că d-na Boari Ana a fost la Arad, iar d-na Şuşlak Ana este în 
concediu.

D-l Orban Balazs pune întrebarea unde va fi construită pista de biciclete, pe str. 
N. Bălcescu sau în altă parte.

D-l primar susţine că traseul este de aproximativ 5-6 km, Szeged- Arad-
Timişoara.

D-na Mazuch Marinela susţine că nu se rezolvă doar circulaţia bicicletelor pe 
drumul naţional, dar şi traseul pe lângă Lunca Mureşului, campus, staţie de epurare, 
circulaţia copiilor de la campus până la gară.

D-l Kukucska Ioan susţine referitor la sumele care au fost alocate pentru 
profesori, a fost alocată exact suma care s-a cerut.

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 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.21: „Diverse.”
D-l Şproch Sorin prezintă la acest punct referatul compartimentului impozite şi 

taxe referitor la datoriile de încasat la bugetul local, care a fost solicitat de către 
consiliul local la şedinţa anterioară, adresa Szeviep care solicită aprobarea acesteia, nu 
este cazul deoarece consiliul local nu are competenţă în acest sens, de asemenea face 
precizarea că prin Hotărâre de Guvern s-a aprobat alocarea sumei de 550.000 lei 
pentru lucrările executate la campusul şcolar.

D-l Şproch Sorin mulţumeşte consilierilor pentru buna colaborare pe parcursul 
anului, hotărârile adoptate în beneficiul locuitorilor, opoziţia să fie mai înverşunată şi să 
tragă de mânecă atunci când se greşeşte, urează Sărbători fericite, multă sănătate, 
prosperitate, sărbătorirea sfintelor sărbători în sânul familiei alături de cei dragi.

D-l primar mulţumeşte pentru buna colaborare pe parcursul anului, pentru 
activitatea desfăşurată în anul 2009, anul care vine să fie unul cât mai bun, Crăciunul 
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şi sărbătorile fiecare să le petreacă alături de cei dragi.
D-na Faur Maria susţine că beneficiarii de ajutor de handicap, asistenţii personali 

sunt foarte nemulţumiţi, zilnic merg la bancă să se intereseze despre sumele 
reprezentând drepturile salariale, aceste persoane nu au mai primit salariile din luna 
octombrie.

D-l primar susţine că se încearcă obţinerea sumelor necesare pentru plata 
acestor sume, pentru luna septembrie, atât drepturile salariale ale asistenţilor 
personali, cât şi beneficiarii de ajutor au primit sumele necesare de la bugetul local, 
aceste sume va trebui să fie recuperate, deoarece trebuie să vină de la bugetul de stat, 
dar tocmai pentru a salva situaţia pe moment, sumele s-au acordat în luna decembrie, 
iar acum va trebui să se aştepte cotele defalcate pentru a se putea achita, bugetul local 
se confruntă cu un deficit destul de mare şi nu se pot achita aceste sume.

D-l Şproch Sorin face completarea că în această situaţie nu se află doar 
localitatea noastră, sunt şi alte localităţi din judeţ, şi se va încerca să se primească 
sumele necesare.

D-l Orban Balazs susţine că în faţa Bisericii catolice este o lucrare descoperită, în 
desfăşurare, este groapă imensă, se apropie sărbătorile, cel puţin să se acopere, altfel 
va rămâne la fel şi după Anul Nou.

D-l primar susţine că domeniul public trebuie readus la starea iniţială de către 
S.C. APOTERM NĂDLAC S.A., fiind o avarie la reţeaua de apă caldă a fost nevoită să 
spargă asfaltul, din lipsă de personal nu s-a reuşit remedierea acestor probleme, se vor 
pune cel puţin dale, pentru ca groapa să fie acoperită.

D-l Lupşa Eugen sesizează faptul că în luna august a acestui an s-a reziliat 
contractul de concesiune cu dr. Sitaru Cassian, acest spaţiu este ocupat în mod abuziv 
de către d-na dr. Petroi Veronica, s-a trimis adresă către Colegiul Medicilor, instituţie 
care a răspuns faptul că aceasta nu se încadrează în dispoziţiile legii pentru a putea 
înfiinţa în localitatea Nădlac un sediu secundar, acest spaţiu să fie sigilat, şi a se acorda 
celui care se încadrează în dispoziţiile legii.

D-l primar susţine că va discuta cu d-na doctor pentru eliberarea spaţiului.
D-l Kukucska Ioan susţine că şi-a dat demisia din partidul din care face parte, 

lăsând loc la tiner, îşi ia răms bun de la consilier, mulţumind penru colaborarea pe 
parcursul anilor, urând sărbători fericite, aducându-şi aminte de părţile bune ale 
colaborării, sperând că se vor aduce de către actuala conducere cât mai mulţi bani 
pentru Nădlac.

Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, d-l Şproch 
Sorin Ivan, preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei ordinare a 
Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 18.12.2009.

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

Preşedinte de şedinţă,                                  Secretar,
    Sorin Ivan Şproch         Gros Alexandru


