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ROMÂNIA           
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

PROCES VERBAL
încheiat azi 22.09.2009 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al 

oraşului Nădlac

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 22.09.2009 a 
fost convocată în baza Dispoziţiei primarului oraşului Nădlac nr.474/10.09.2009, prin 
convocator şi înmânarea invitaţiilor.

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

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

În calitate de invitaţi participă: d-na Şuşlak Ana- compartiment contabilitate-
casierie, d-l Aldea Ioan- compartiment administrarea patrimoniului local, Roszkoş Ioan-
SPVSU Nădlac, din partea ADIACJA- d-na cons.jur. Boldiş Camelia, d-l director Toma 
Marius.

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

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

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei ordinare a 
Consiliului local Nădlac din data de 22.09.2009.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei 
extraordinare a Consiliului Local Nădlac din data de 27.08.2009.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei Consiliului 
Local, a organigramei aparatului propriu, precum şi a statului de funcţii.

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

5.Proiect de hotărâre privind acordul de principiu referitor la darea în folosinţă 
gratuită a suprafeţei de 16 mp din parcela nr. cad.793, evidenţiată în CF nr. 10284 
Nădlac către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale- Unitatea Militară 0783 Arad, precum 
şi referitor la parcelarea terenului identificat prin nr.cad.793, evidenţiat în CF nr.10284 
Nădlac.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor de remediere a neregulilor 
constatate în domeniul apărării împotriva incendiilor .

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenţiei unitare asigurată de 
autoritatea administraţiei publice locale pentru producerea şi furnizarea energiei 
termice furnizată populaţiei în sistem centralizat.

8.Proiect de hotărâre privind organizarea păşunatului pe teritoriul administrativ 
al oraşului Nădlac.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului constitutiv al 
operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. prin Actul adiţional nr.6/2009, 
precum şi mandatarea reprezentantului oraşului Nădlac în adunarea generală a 
acţionarilor să voteze modificarea Actului constitutiv.
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10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind 
delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare al oraşului Nădlac, a 
delegării gestiunii prin atribuire directă a acestuia, a Contractului de Delegare a 
Gestiunii Serviciului, precum şi a listei bunurilor din domeniul public al oraşului Nădlac 
aferente sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare al oraşului Nădlac., care 
vor fi concesionate.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Plan-ului şi a Listei de investiţii 
prioritare pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă 
uzată din judeţul Arad"; beneficiar: Compania de Apă  (Operator Regional).

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru 
proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul 
Arad"; beneficiar : Compania de Apă ( Operator Regional).

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării  Bugetului de venituri şi 
cheltuieli al A.D.I.A.C.J.A., a Caietului de Sarcini pentru întreaga Arie a Delegării, a 
Regulamentului consolidat al Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru 
întreaga Arie a Delegării, a Indicatorilor de performanţă, precum şi a Regulamentului 
de Organizare şi Funcţionare al A.D.I.A.C.J.A.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Indicatorilor tehnico - economici pentru 
proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul 
Arad"; beneficiar : Compania de Apă  ( Operator Regional ).

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

16.Diverse.
D-l primar propune următoarele:

- având în vedere că sunt invitaţi din partea judeţului, punctele 10-14 să devină 
punctele 3-7
- retragerea punctului nr.15 
- modificarea punctului nr.10, în sensul că se supune spre aprobare doar studiul de 
oportunitate
- introducerea pe ordinea de zi a următoarelor proiecte de hotărâre :
- 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 
revocarea şi alegerea unui nou membru în Consiliul de Administraţie
- Proiect de hotărâre privind aprobarea  susţinerii de către  Oraşul Nădlac a activităţii 
Asociaţiei Sportive „PRO NADLAC”
- Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului referitor la modul de implementare al 
proiectului „ Sistem Integrat de gestionare a deşeurilor judeţul Arad”

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 22.09.2009”, cu 
propunerile de modificare mai sus menţionate, 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 extraordinară a Consiliului Local din data de 
27.08.2009, pus la dispoziţia consilierilor, odată cu invitaţia pentru şedinţă.

D-l Rău-Lehoczki Adrian Ilie susţine modificarea în ce priveşte eroarea materială, 
corect este „procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local „.

Deoarece nu mai sunt alte obiecţiuni, se supune la vot „proiectul de hotărâre 
privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac 
din data de 27.08.2009”, cu menţiunile efectuate de către d-l consilier referitor la 
acesta, care este aprobat cu 12 voturi DA, 1 abţinere: Rău-Lehoczki Adrian. 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 Studiului de 
Oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi 
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canalizare al oraşului Nădlac.”
D-na Mazuch Marinela susţine că oraşul Nădlac toate aceste documentaţii care 

se propun a fi aprobate, şi în ce priveşte acest punct, cât şi punctele următoare de pe 
ordinea de zi, referitor la serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, există 
aprobate deja de către Consiliul Local Nădlac, care este motivul supunerii din nou spre 
aprobare a acestora.

D-na jr. Boldiş Camelia îi răspunde că acele documentaţii au fost aprobate de 
către Consiliul Local Nădlac ca şi parte a proiectului Samtid, având o altă finanţare, iar 
proiectele care sunt propuse spre dezbatere şi aprobare în cadrul acestei şedinţe, au în 
vedere Oraşul Nădlac ca parte în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară, având ca 
scop dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al localităţilor 
participante în cadrul proiectului, toate aceste documentaţii reprezintă defapt 
procedura prealabilă a contractului de delegare care se va încheia între Asociaţie şi 
operatorul regional, având ca obiect serviciul de apă şi de canalizare; contractul nou 
care va fi încheiat va fi unul mult mai cuprinzător, având ca obiect o investiţie mult mai 
mare, cuprinzând toate investiţiile noi care se vor efectua.

D-na Mazuch Marinela susţine că acest serviciu a fost delegat deja de către 
oraşul Nădlac către S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. în baza unui contract de 
concesiune, care este motivul delegării din nou a aceluiaşi serviciu către acelaşi 
operator.

D-na jr. Boldiş Camelia susţine că în acel contract de concesiune, oraşul Nădlac 
este parte a proiectului, iar în cadrul acestui proiect, contractul se va încheia între 
Asociaţie şi operator, este vorba despre o continuitate care priveşte programul de 
dezvoltare, în cadrul acestui nou proiect şi-au dat acceptul de participare un număr de 
38 localităţi, unele dintre acestea sunt în derulare în ce priveşte programul Samtid, 
altele au intrat abia acum în acest nou proiect de finanţare.

D-l secretar susţine că este necesar desemnarea reprezentantului Consiliului 
local pentru toate hotărârile cu referire la ADIACJA.

D-l Lupşa Eugen propune în acest sens pe d-l primar referitor la toate proiectele 
de hotărâre. Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot delegarea primarului în 
vederea semnării tuturor acestor documentaţii cu referire la ADIACJA, fiind pronunţate 
13 voturi DA ( unanimitate de 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 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.4: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Plan-ului 
şi a Listei de investiţii prioritare pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea 
infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad"; beneficiar: Compania de 
Apă (Operator Regional).”

D-na Mazuch Marinela susţine că în cazul în care consiliile locale parte în proiect, 
nu pot suţine financiar participarea în cadrul acestora, Consiliul Judeţean Arad se 
angajează să susţină financiar participarea acestor oraşe în cadrul acestui proiect
- pune întrebarea, dacă localităţile parte în proiect sunt consultate referitor la partea 
tehnică a proiectului, în sensul că administraţiile locale au în acest sens putere de 
decizie

D-l Toma Marius răspunde următoarele:
- există promisiunea că în cazul în care localităţile parte al proiectului nu pot susţine 
financiar participarea în cadrul acestuia, Consiliul Judeţean va fi cel care le va suporta
- partea tehnică este efectuată de către societatea de consultanţă Romair, fiecare 
localitate va avea elaborat un studiu de fezabilitate, caiet de sarcini care va sta la baza 
licitaţiei
- localităţile Sântana şi Nădlac solicită un sistem de canalizare cu soluţii alternative prin 
vacuum, astfel că această solicitare va fi transmisă către consultant, pentru elaborarea 
unei documentaţii distincte pentru cele 2 localităţi
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D-na Mazuch Marinela susţine că acesta ar fi idealul ca această tehnologie nouă 
să fie aplicată pentru localitatea Nădlac, însă se pune întrebarea dacă consultantul va 
elabora distinct pentru oraşul Nădlac şi Sântana documentaţiile.

D-l Toma Marius susţine că având în vedere că aceasta este o doleanţă a acestor 
două localităţi, ca o cerinţă a comunităţilor locale, trebuie să fie respectată .

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;  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 Studiului de Fezabilitate 
pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă 
uzată din judeţul Arad"; beneficiar : Compania de Apă ( Operator Regional).”

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.6: „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării
Bugetului de venituri şi cheltuieli al A.D.I.A.C.J.A., a Caietului de Sarcini pentru 
întreaga Arie a Delegării, a Regulamentului consolidat al Serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare pentru întreaga Arie a Delegării, a Indicatorilor 
de performanţă, precum şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 
A.D.I.A.C.J.A.”

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.7: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Indicatorilor 
tehnico-economici pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii 
de apă şi apă uzată din judeţul Arad"; beneficiar: Compania de Apă                 
( Operator Regional ).”

D-l Şproch Sorin pune întrebarea prin ce criterii a fost stabilită şi calculată 
conribuţia fiecărei localităţi ca parte a proiectului.

D-na Boldiş Camelia îi răspunde că, conform Statutului, contribuţia fiecărei 
localităţi a fost stabilită funcţie de numărul locuitorilor, chiar rectificarea bugetară de 
astăzi, a fost necesară, având în vedere intrarea în cadrul proiectului a altor localităţi, 
astfel că contribuţia iniţială a localităţilor care au intrat la început, a fost micşorată, 
organigrama, bugetul, statul de funcţii fiind aprobate în cursul lunii mai al acestui an.

D-l Şproch Sorin susţine că rectificarea de buget este postată pe site, dar 
bugetul iniţial nu a fost comunicat, şi nici nu se află pe site-ul ADIACJ.

D-l Lupşa Eugen susţine că în cuprinsul Master- Planului este trecut un termen 
de implementare ca fiind 2013, ce înseamnă acest termen.

D-l Toma Marius îi răspunde că este vorba despre termenul de finalizare a 
investiţiei, în acest moment la nivel de ţară există aprobat un număr de 15 proiecte, 
existând fonduri pentru aprobarea a proiecte la nivel de 31 judeţe, in fază finală sunt 
elaborate un număr de 8 proiecte, printre care se numără şi cel al judeţului Arad, 
acesta după definitivare urmând a se depune la Minister, în termen de maxim 2 luni 
acesta trebuind să fie aprobat. Fiecare localitate în parte, trebuie să se ocupe de 
aprobarea în cel mai scurt a documentaţiei solicitate, în caz contrar există riscul de a se 
pierde finanţarea, sumele sunt alocate în acest sens, aproximativ în luna noiembrie ar 
trebui să se desfăşoare licitaţia pentru consultaţia pentru lucrărilor.

D-l Şproch Sorin susţine că în cadrul acestui proiect nou, ADIACJA va fi cea care 
va gestiona serviciul, dar în domeniul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, 
oraşul Nădlac are elaborată şi aprobată documentaţia referitor la studiul de 
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oportunitate, caietul de sarcini referitor la delegarea serviciului, indicatori de 
performanţă, acte normative cu referire în acest domeniu sunt Legea nr.51/2006, 
precum şi ordonanţa guvernului referitor la gestionarea serviciului de apă şi de 
canalizare, fiind vorba despre o accesare a fondurilor nouă, finanţatator fiind UE, se 
pare că se impune concesionarea serviciului către operatorul regional, toată 
documentaţia urmând a fi semnată prin ADIACJA, şi nu de către fiecare localitate în 
parte; după părerea dânsului, ceea ce susţin d-nii de la ADIACJA, este eronat, 
deoarece finanţarea este o chestiune, iar delegarea este o altă chestiune. În ce priveşte 
rectificarea de buget, acesta ar trebui să cuprindă şi venituri şi cheltuieli, ceea ce nu 
există, nefiind postat nici pe site-ul ADIACJA, bugetul aprobat este destul de mare şi 
oportun este să se cunoască destinaţia sumelor.

D-l Lupşa Eugen propune ca d-l primar la data participării în cadrul şedinţei 
ADIACJA să solicitate bugetul de venituri şi cheltuieli, urmând ca acesta să fie 
prezentat la următoarea şedinţă de consiliu.

D-l Şproch Sorin susţine ca, consilierii să fie atenţi la data când vor apărea 
preţurile şi tarifele pentru apă şi canalizare, precum şi evoluţia acestora.

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.8: „Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării 
organigramei Consiliului Local, a organigramei aparatului propriu, precum şi a 
statului de funcţii.”

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 prezenţi (7 voturi ).

Se trece la pct.9: „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 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.10: „Proiect de hotărâre privind acordul de principiu 
referitor la darea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 16 mp din parcela nr. 
cad.793, evidenţiată în CF nr. 10284 Nădlac către Serviciul de Telecomunicaţii 
Speciale- Unitatea Militară 0783 Arad, precum şi referitor la parcelarea 
terenului identificat prin nr.cad.793, evidenţiat în CF nr.10284 Nădlac.”

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.11: „Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor de 
remediere a neregulilor constatate în domeniul apărării împotriva incendiilor.”

D-l Rău-Lehoczki Adrian susţine că din proiectul de hotărâre rezultă faptul că 
acesta ar fi fost aprobat pe data de 17.09.2009.

D-l Lupşa Eugen susţine că din partea comisiei economice se acordă aviz 
favorabil proiectului de hotărâre, însă din partea comisiei există un amendament, în 
sensul introducerii unui articol, respectiv menţionarea faptului că aceste măsuri de 
remedire vor fi puse în aplicare în decursul anului 2009 funcţie de sumele aprobate în 
bugetul local, precum şi funcţie de bugetul alocat anului 2010. Pune întrebarea dacă 
termenele stabilite în proiectul de hotărâre ca şi termene de realizare, au fost stabilite 



JURIDIC 25.09.2009 6

prin proces verbal de către instituţiile abilitate; face precizarea că s-ar impune 
efecuarea unui calcul estimativ necesar pentru remedierea deficienţelor constatate.

D-l Roszkoş Ioan îi răspunde că aceste termene au fost stabilite prin proces 
verbal, acestea fiind oricum deja depăşite. Face completarea că sunt unele măsuri care 
nu presupun costuri mari de la bugetul local, sunt însă strict necesare, însă mai ieftine, 
cum este de exemplu marcarea traseelor de evacuare, ca şi cost pentru bibliotecă, casa 
de cultură şi primărie ar fi necesar aproximativ suma de 9500 lei.

D-l Lupşa Eugen susţine să se elaboreze un calcul estimativ, respectiv sumele 
necesare pentru remedierea deficienţelor constatate, care să fie trimis comisiilor de 
specialitate a consiliului, care vor fi avute în vedere la data efectuării rectificărilor 
bugetare.

D-l Roszkoş Ioan susţine că toate sumele la care se face referire în cuprinsul 
proiectului de hotărâre, sunt cuprinse şi în planul achiziţiilor publice, dar acestea se pot 
realiza funcţie de sumele existente în buget.

D-na Huszarik Alexadrina susţine că la şcoală extinctoarele sunt expirate, se 
pune întrebarea, cine răspunde în cazul în care se va întâmpla ceva, deoarece nu există 
bani pentru achiziţionarea altora, există întocmit de către SPVSU Nădlac un proces 
verbal cu neregulile constatate, sunt deficienţe mai puţin costisitoare care pot fi 
rezolvate, cum este de exemplu marcarea traseelor de evacuare, însă sunt altele care 
din lipsă de fonduri nu se pot remedia.

D-l primar susţine că sumele sunt cuprinse în buget, precum şi în planul 
achiziţiilor publice, însă având în vedere situaţia financiară dificilă, funcţie de 
posibilităţile existente în buget, aceste deficienţe vor fi rezolvate.

Se supune la vot propunerea comisiei economice în sensul completării proiectului 
de hotărâre cu precizarea că aceste măsuri vor fi puse în aplicare funcţie de 
posibilităţile existente în buget, fiind pronunţate 11 voturi DA, 1 abţinere: Orban 
Balazs, 1 vot NU: Huszarik Alexandrina.

Nefiind discuţii şi deoarece din partea celorlalte comisii 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, 1 abţinere: Orban Balazs, 1 vot NU: 
Huszarik Alexandrina; d-l secretar face precizarea că votul necesar adoptării proiectului 
de hotărâre este votul majorităţii consilierilor prezenţi ( 7 voturi ).

Se trece la pct.12: „Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenţiei 
unitare asigurată de autoritatea administraţiei publice locale pentru 
producerea şi furnizarea energiei termice furnizată populaţiei în sistem 
centralizat.”

D-l secretar susţine că se impune modificarea titulaturii proiectului de hotărâre, 
în sensul că se propune aprobarea preţului local al energiei termice facturată 
populaţiei, precum şi a subvenţiei unitare asigurată de autoritatea administraţiei 
publice locale pentru producerea şi furnizarea energiei termice furnizată populaţiei în 
sistem centralizat, conform prevederilor art.3, alin.1 din Ordonanţa nr.36/2001, preţul 
local de facturare fiind stabilit la 177,40 lei/Gcal, subvenţia 31,30 lei, preţ total aprobat 
conform Hotărârii Consiliului 208,70 lei/Gcal.

D-l Şproch Sorin susţine că pregăteşte un proiect de hotărâre referitor la 
acordarea de ajutoare suplimentare de încălzire pentru familii cu venituri reduse, 
distinct de subvenţiile care sunt acordate de la bugetul de stat.

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, 1 vot NU:Kukucska 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.13: „Proiect de hotărâre privind organizarea păşunatului 
pe teritoriul administrativ al oraşului Nădlac.”

D-l secretar susţine că au fost trimise comisiilor de specialitate 2 variante ale 
proiectelor de hotărâre, varianta iniţială care a fost supusă procedurii transparenţei 
decizionale, fiind afişată pe site-ul instituţiei, la sediu-afişierul primăriei, în publicaţia 
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Glasul Aradului, precum şi o altă variantă, cu modificări şi completări, deoarece de la 
data afişării au intervenit anumite modificări, şi ca urmare a dezbaterilor publice 
organizate în acest sens cu proprietarii de ovine şi proprietarii de terenuri agricole. În 
expunerea de motive a d-lui primar este precizat faptul că, consiliul local are rolul de 
decizie în ce priveşte proiectul de hotărâre care va fi aprobat, nefiind obligat să ţină 
seama de propunerile şi recomnadările formulate de către cetăţeni, fiind adoptată 
varianta care este considerată cea mai bună pentru localitate. În proiect este trecut un 
termen de păşunat, restricţie, fiind permis doar până în data de 31.10 al fiecărui an, 
excepţie făcând celelalte terenuri, care nu fac parte din categoria de păşune. Se 
cunoaşte foarte bine faptul că în localitatea Nădlac este problemă în ce priveşte 
suprafaţa păşunilor, existând deficit de aproximativ 600 ha, din această cauză s-a 
efectuat propunerea de a se permite păşunatul pe alte categorii de terenuri şi după 
data de 31.10., având în vedere că păşunatul pe păşuni este permis doar până la 
această dată al anului, pentru păşuni fiind necesar şi un repaus. Referitor la mutarea 
turmelor, este necesar şi încheierea unui protocol cu proprietarii de terenuri cu altă 
destinaţie decât păşune, un accept de păşunat, precum şi acordul vecinilor acestui 
teren, fiind eliberat în acest sens de către primăria oraşului Nădlac un aviz, care se 
eliberează în baza documentelor care sunt precizate în proiectul de hotărâre.

D-l Şproch Sorin susţine că ar fi bine ca în proiectul de hotărâre să fie precizate 
clar documentele în baza cărora se eliberează avizul de la primărie, respectiv 
convenţia- protocolul, acordul vecinilor, itinerariul parcurs, precum şi timpul de 
parcurgere. 

D-l primar susţine că proiectul de hotărâre ar trebui să cuprindă toate 
elementele, pentru ca cetăţeanul, precum şi funcţionarul de la compartimentul agricol 
să cunoască în ce bază se eliberează avizul, în acest sens şi funcţionarul ar fi mai 
responsabilizat în eliberarea avizului. Conform legislaţiei în vigoare, la nivelul 
Consiliului local nu se poate organiza comisia de evaluare a pagubelor, dar aceasta se 
constituie la nivel judeţean, făcând parte din aceasta şi un reprezentant al primăriei.

D-l Porubszki Ioan susţine că această problemă trebuie rezolvată în cel mai scurt 
timp, pentru ca hotărârea să poată fi pusă în aplicare, având în vedere că problema 
terenurilor călcate de către turmele de ovine trenează de ani de zile, proprietarii 
terenurilor suferind pagube importante după ce fac investiţii pe terenuri care pur şi 
simplu sunt distruse.

D-l Şproch Sorin este de părere că amenzile stabilite prin proiectul de hotărâre 
sunt prea mici, având în vedere şi faptul că jumătate din minimul amenzii poate fi 
achitat în maxim 24 ore.

D-l secretar susţine că maximul amenzilor în cazul păşunilor este stabilit prin 
legea zootehniei.

D-l Şproch Sorin este de părere că proiectul de hotărâre ar putea fi îmbunătăţit 
şi supus aprobării la şedinţa următoare.

D-l secretar susţine că este diferenţă între păşunatul pe păşune, care este 
permis până cel târziu în data de 31.10 al fiecărui an, pe păşune trebuind să existe şi o 
perioadă de repaus, precum şi terenuri de altă categorie, unde păşunatul este permis 
pe mirişte, porumbişte, condiţiile păşunatului în acest caz fiind stabilite prin convenţia 
de păşunat care se încheie cu proprietarul de teren, trebuind să existe şi acordul 
vecinilor. Face precizarea şi la cuprinsul art.9 unde se precizează faptul că în cazul 
producerii de pagube provocate de păşunat necorespunzător, în zone în care sunt 
stabilite mai multe turme de animale, pagube nerecunoscute de nici unul dintre 
proprietarii de animale, aceştia vor răspunde solidar pentru pagubele produse.

D-l Şproch Sorin este de părere că cei de la compartimentul agricol trebuie să 
aplice legea zootehniei, în ce priveşte precirarea referitor la suprafaţa necesară pentru 
fiecare animal, nu este posibil obligarea proprietarilor de ovine de a deţine o anumită 
suprafaţă de teren, deoarece este posibil ca hrana să fie achiziţionată de către aceştia.

D-l Porubszki Ioan este de părere că în cadrul acestei şedinţe, având în vedere 
problematica care este supusă dezbaterii, era oportun să fie invitat şi un angajat al 
compartimentului agricol.



JURIDIC 25.09.2009 8

D-l Lupşa Eugen este de părere că este necesar stabilirea ordinii între 
proprietarii de terenuri şi proprietarii de ovine, punând întrebarea ce se întâmplă în 
cazul în care se păşunează fără a exista acordul proprietarului terenului în acest sens.

D-l secretar susţine că acest caz se încadrează în păşunat neautorizat.
D-l Lupşa Eugen este de părere că amenzile stabilite prin proiectul de hotărâre 

sunt foarte scăzute, îndemnând proprietarii de ovine să plătească mai bine amenda, 
decât să se conformeze legalităţii.

D-l Porubszki Ioan este de părere ca proiectul de hotărâre să fie aprobat, acesta 
pe parcurs putând să fie îmbunătăţit.

D-l Lupşa Eugen este de părere că acest proiect de hotărâre ar trebui să fie 
votat, amenzile sunt într-adevăr prea mici, dar acestea pot fi modificate pe parcurs.

D-l Şproch Sorin este de acord că nivelul amenzilor este destul de mic, mai ales 
că există posibilitatea achitării în termen de 24 ore a jumătate din minimul acesteia, 
dacă ar fi posibil ca cel puţin minimul să fie puţin mai mare, susţine că oportun ar fi ca 
cei de la compartimentul agricol să aibă la dispoziţie toate elementele atunci când 
stabilesc încadrarea fiecărui caz în parte, astfel că hotărârea ar trebui să fie mult mai 
cuprinzătoare, oferind toate elementele.

D-l secretar susţine că amenzile referitor la păşunat sunt stabilite prin legea 
zootehniei, acestea nu se pot modifica, însă în ce priveşte nivelul maxim al amenzilor 
care se aprobă de către Consiliul Local, acestea sunt stabilite prin Ordonanţa 
nr.2/2001, maximul care se poate stabili de către consiliu fiind 2500 lei. Este de părere 
că acest proiect cel mai bine s-ar amâna pentru şedinţa următoare, deoarece vom 
apărea caraghios în faţa oamenilor, se aprobă o variantă în cadrul acestei şedinţe, iar 
la următoarea iar se va modifica, cel mai bine, ar fi amânarea acestuia, iar până la 
următoarea şedinţă, va fi îmbunătăţit. Oraşul nu rămâne descoperit în ce priveşte acest 
domeniu, deoarece există hotărâre de consiliu referitor la păşunat care este în vigoare,
doar că se doreşte ca noua hotărâre să cuprindă toate elementele, având în vedere 
problemele cu care ne confruntăm în acest domeniu.

D-l primar, având în vedere propunerile care se fac în cadrul şedinţei, retrage 
proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi, acesta urmând a fi reintrodus la şedinţa 
viitoare, dată până la care va suferi modificări în vederea îmbunătăţirii, şi în ceea ce 
priveşte capitolul referitor la nivelul amenzilor.

Se trece la pct.14: „Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării 
Actului constitutiv al operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. 
prin Actul adiţional nr.6/2009, precum şi mandatarea reprezentantului 
oraşului Nădlac în adunarea generală a acţionarilor să voteze modificarea 
Actului constitutiv.”

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.15: „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 revocarea şi alegerea unui nou 
membru în Consiliul de Administraţie”.

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, 2 abţinere: Cioarsă Ştefan, 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.16: „Proiect de hotărâre privind aprobarea  susţinerii de 
către  Oraşul Nădlac a activităţii Asociaţiei Sportive „PRO NADLAC””

D-l Paliş Gligor susţine că în ceea ce priveşte Clubul sportiv, acesta nu mai are 
echipă de fotbal, la terenul de fotbal sunt multe cheltuieli, energie electrică, apă, 
combustibili, acum s-au cumpărat robineţi, lacăte, ceas; au fost aprobate taxe pentru 
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intrare pe stadion, dar însă veniturile sunt mult mai mici decât cheltuielile, trebuie 
găsită în acest sens o soluţie, pentru ca aceste cheltuieli să poată fi susţinute.

Nefiind discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate cărora s-a 
solicitat avizul, se acordă aviz favorabil acestui proiect de hotărâre preşedintele de 
şedinţă îl supune la vot, 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.17: „Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului 
referitor la modul de implementare al proiectului „ Sistem Integrat de 
gestionare a deşeurilor judeţul Arad””.

D-na Mazuch Marinela susţine că materialul referitor la acest proiect de hotărâre 
a fost primit în urmă cu câteva ore, documentaţia este destul de laborioasă şi nu se 
cunosc toate datele problemei, de asemenea pe site-ul Consiliului Judeţean lipsesc şi 
anumite anexe, nu se cunoaşte despre ce este vorba, ce face acest acord, este pe 
sistemul apei şi canalizării, din păcate nu există date suficiente referitor la acest proiect 
de hotărâre.

D-l primar susţine că acest proiect se află în fază incipientă, unde se afla 
proiectul cu apă de acum câteva ani, în vederea participării oraşului în cadrul acestui 
proiect, se impune adoptarea hotărârii de consiliu.

D-na Mazuch Marinela susţine că cele câteva ore au fost insuficiente pentru 
studierea documentaţiei, sunt consilieri care nu au reuşit să citească mailul, posibil să 
fie o chestiune care să fie foarte bună pentru localitate, posibil să fie rezolvată 
problematica colectării deşeurilor din localitate, însă nu se cunosc toate datele 
problemei, nu este normal să fie luate asemenea decizii şi în necunoştinţă de cauză.

D-na Huszarik Alexandrina susţine părerea d-nei consilier, având în vedere că 
abia a venit de la Arad şi nici măcar nu a reuşit să se uite peste această documentaţie.

D-l primar susţine că acest proiect poate fi foarte benefic pentru localitate, fiind 
vorba şi despre îmbunătăţirea sistemului de colectare a deşeurilor biodegradabile, 
precum şi închiderea depozitului neconform.

D-na Faur Maria este de părere că acest proiect presupune şi anumite cheltuieli 
şi costuri de la buget.

D-l primar prezintă art.9, alin.3 din acord: „Contractele de delegare ce urmează 
a fi încheiate cu operatorii selectaţi de Comisiile de Locitaţie vor fi aprobate de fiecare 
Consiliu Local implicat…”, precum şi prevederile art.5, alin.1: „Părţile se angajează să 
sprijine implementarea Proiectului, prin punerea la dispoziţie, în baza hotărârii 
consiliilor locale competente, a terenurilor pe care urmează să se construiască 
instalatiile de gestionarea deseurilor, statii de transfer/compostare/sortare (terenurile 
aferente realizării Proiectului)..”

D-l Şproch Sorin susţine că abia ieri s-a primit adresa de la Consiliul Judeţean, 
termen de aprobare a hotărârii de consiliu fiind 30.09.2009; prezintă art.11, pct.5: 
„Utilizatorii non casnici din localitatile urbane si rurale vor achita contravaloarea 
serviciilor de salubrizare prin taxa specială instituită”, face precizarea că documentaţia 
postată pe site-ul Consiliului Judeţean este incompletă, nu se cunosc toate datele, 
lipsesc anumite anexe, care se solicită a fi aprobate.

D-l Aldea Ioan susţine că anexele la care face referire d-l viceprimar nu le are 
nici Consiliul Judeţean, aceste anexe nefiind propuse a fi supuse spre aprobare.

D-l Şproch Sorin susţine că este vorba şi despre tarifele care ar trebui aprobate, 
însă nu se cunosc datele problemei, acestea nefiind postate pe site.

D-l secretar susţine că se va solicita către Consiliul Judeţean să fie trimise aceste 
anexe care sunt lipsă, deoarece altfel nu se pot aproba.

D-na Mazuch Marinela prezintă art.12, alin.3 din acord: „De îndată ce va fi 
stabilit nivelul unic al tarifelor operatorilor pentru colectarea deşeurilor, transportul 
acestora la staţiile de transfer şi exploatarea staţiilor de transfer, pentru o zonă de 
colectare determinată, ADI va aproba acest tarif, în numele şi pe seama unităţilor 
administrativ-teritoriale deservite. Cu ocazia deliberărilor legate de nivelul unic al 
tarifelor doar unităţile administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se aplică acest nivelul 



JURIDIC 25.09.2009 10

unic al taxei vor avea dreptul sa voteze asupra hotărârii ADI de fixare a taxei”.
D-l Şproch Sorin susţine că oraşul Nădlac are sistemul de salubritate foarte bine 

implementat, acesta funcţionând din anul 1996, taxa locală de salubritate cel mai 
oportun ar fi dacă s-ar externaliza, cetăţenii au fost educaţi deja referitor la acest 
serviciu, s-au diciplinat , plata acestei taxe s-ar putea face la operatorul de salubritate, 
acest proiect presupune taxă specială şi pentru agenţii economici, acest serviciu atunci 
când este delegat, operatorul trebuie să asigure utilajele, precum şi pubele ctăţenilor şi 
agenţilor economici contra cost.

Având în vedere discuţii care sunt la acest proiect de hotărâre, precum şi faptul 
că documentaţia care se solicită a fi aprobată nu este postată pe site-ul Consiliului 
Judeţean, retrage acest proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, urmând ca în cazul în 
care acesta va conţine toate elementele necesare în vederea aprobării, să fie introdus 
din nou pe ordinea de zi.

Se trece la pct.18: „Diverse.”
D-l Onea Mircea ridică problema contractului încheiat cu societatea Rom Divers, 

societate care în cursul lunii mai s-a obligat să depună la primărie contractul pe care îl 
are încheiat cu un prestator referitor la elaborarea PUZ-ului, dacă societatea a făcut 
ceva în acest sens, având în vedere că are anumite obligaţii contractuale care necesită 
a fi respectate, termen de îndeplinire a acestora fiind luna februarie 2010, în caz 
contrar va trebui să ne adresăm instanţei de judecată în vederea rezilierii contractului 
de vânzare- cumpărare, este un contract cu drepturi şi obligaţii care este necesar să fie 
respectat. Este necesar tramsmiterea unei adresa către această societate, pentru a se 
cunoaşte dacă s-a efectuat vreun demers în acest sens.

D-l primar susţine că d-l Paşca, reprezentantul acestei societăţi, a fost la 
primărie, se pare că acesta nu mai reprezintă această societate, lucrarea a fost 
încrediinţată către o societate de la Oradea, administratorul societăţii a fost schimbat, 
noua orgnizare intenţionează să deschidă în prima fază partea de servicii, urmând a se 
construi o staţie de carburanţi şi parcare.

D-l Şproch Sorin susţine că reprezentantul societăţii a participat în cadrul 
şedinţei consiliului local din luna mai, s-a obligat a depune anumite documentaţii în 
termen de 1 lună, ceea ce însă nu s-a întâmplat nici până în prezent.

D-l secretar susţine că, pe instanţă, Consiliul local are în derulare un proces în 
vederea rezilierii contractului de vânzare- cumpărare a unui teren încheiat cu
societatea Rico Confort, acum este la Curtea de Apel, urmând ca în scurt timp, acest 
proces să fie finalizat, procesele referitor la rezilierea contractului de vânzare-
cumpărare fiind de durată.

D-l Cioarsă Ştefan susţine că are informaţii că se va construi banda suplimentară 
pentru Tir-uri pe E68.

D-l primar susţine că este vorba despre porţiunea de 2 km drumul Nădlac-Şeitin, 
a cărui reabilitare a fost aprobată de către Consiliul Judeţean Arad.

D-l Porubszki Ioan întreabă care este situaţia serviciului Smurd, personalul a fost 
selecţionat şi instruit, iar serviciul deocamdată nu este funcţional.

D-l primar susţine că în această săptămână vor veni cei de la Inspectorat în 
vederea autorizării, iar în funcţie de sumele necesare funcţionării serviciului, acesta va 
fi pus în funcţiune.

D-l Porubszki Ioan susţine că persoanele selectate în vederea angajării nu pot 
aştepta la nesfârşit să fie angajate, în caz că se amână, vor merge să se angajeze în 
altă parte.

D-na Huszarik Alexandrina ridică problema transporturilor copiilor care fac 
naveta de la Şeitin şi Semlac, de la gară până la şcoală, copii care vin cu trenul, dacă 
se poate asigura transportul acestor copii până la şcoală.

D-l Şproch Sorin susţine că s-a discutat cu primarul de la Şeitin să se asigure 
combustibilul necesar, dar promisiunile au rămas la nivel de discuţii.

D-l primar susţine că în ceea ce priveşte transportul copiilor de la Nădlac, acesta 
este rezolvat aproximativ 90 %, copii şi părinţii fiind mulţumiţi.

D-na Mazuch Marinela susţine că cel mai bine ar fi licenţierea de către primărie a 
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mijlocului de transport, dare de bilete şi cheltuielile de transport ar fi acoperite, se 
pune întrebarea ce se întâmplă în cazul în care se întâmplă un accident, sunt anumite 
probleme care trebuie rezolvate.

D-l Lupşa Eugen susţine că referitor la şcoală s-a făcut afirmaţia că nu există 
sume pentru achiziţionare de stingătoare, dar mai există sume la cheltuieli materiale.

D-na Huszarik Alexandrina susţine că nu există sume, chiar anumite bunuri au 
fost cumpărate pe datorie, sume există pe hârtie, dar nu există lichidităţi.

D-l secretar prezintă adresa d-lui Fabri Ştefan care sesizează starea avansată de 
degradare a fostei şcoli evreieşti, cade tancuiala, fiind real pericol pentru trecători, în 
acest sens se va trimite o echipă de pompieri, pentru a rezolva această problemă. 

Această clădire este necesar a se întabula, prima dată terenul, trebuie unificat şi 
reparcelat, este o problemă în ce priveşte acest teren, contrucţia nefiind identificată 
corect în teren, se va propune trecerea acestuia în proprietatea publică, se va unifica şi 
reparcela în vederea rezolvării situaţiei juridice a acestuia.

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 22.09.2009.

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

Preşedinte de şedinţă,                                 Secretar,
    Faur Maria Carmen         Gros Alexandru


