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ROMÂNIA         
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

PROCES VERBAL
încheiat azi 22.12.2009 în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al 

oraşului Nădlac

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 22.12.2009 a 
fost convocată în baza Dispoziţiei primarului oraşului Nădlac nr.1781/18.12.2009, prin 
convocator şi înmânarea invitaţiilor.

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

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

În calitate de invitat participă: d-na Şuşlak Ana- compartiment contabilitate-
casierie.

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 extraordinare a
Consiliului local din data de 22.12.2009.

2.Proiect de horătâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Consiliului Local al oraşului Nădlac pe anul 2009.

3. Diverse.
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 extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 22.12.2009”, care 
este aprobat cu 9 voturi DA ( unanimitate de voturi ). D-l secretar face precizarea că 
votul necesar pentru adoptarea proiectului  de hotărâre este majoritatea consilierilor 
prezenţi ( 7 voturi ).

Se trece la pct.2: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al oraşului Nădlac pe anul 2009.”

D-l Şproch Sorin susţine că această rectificare s-a propus ca urmare a sumelor 
alocate de către Consiliul Judeţean Arad, restanţe de plată fiind pentru plata ajutorului 
social aferente lunii noiembrieşi decembrie, la fel fiind şi pentru plata asitenţilor 
persoanelor cu handicap şi a indemnizaţiilor persoanelor de handicap, suma totală fiind 
în cuantum de 114.000 lei, aceste sume este necesar a fi achitate în cursul zilei de 
mâine, încep sărbătorile şi aceste persoane să aibă bani de sărbători, sume în buget 
scriptic pe hârtie există însă bugetul local se confruntă cu lipsa lichidităţilor, se propune 
rectificarea bugetului conform referatului compartimentului contabilitate.

D-l Porubszki Ioan întreabă care este situaţia facturilor neachitate.
D-na Şuşlak Ana îi răspunde că există aproximativ 800.000 lei reprezentând 

datorii, repsectiv facturi care nu pot fi achitate din lipsă de lichidităţi, de asemenea o 
restanţă de 2.000.000 lei pentru campus.

Nefiind alte discuţii referitor la acest punct şi deoarece din partea comisiilor de 
specialitate cărora s-a solicitat avizul, se acordă aviz favorabil, preşedintele de şedinţă 
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supune la vot proiectul de hotărâre, fiind pronunţate 9 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.3: „Diverse.”
D-na Huszarik Alexandrina întreabă dacă mai există datorii la societatea Szeviep 

care efectuează lucrările la campus şcolar.
D-l Şproch Sorin îi răspunde că s-a alocat prin Hotărâre de Guvern o parte din 

sumă pentru lucrările executate la campusul şcolar, dar mai există restanţe de plată, 
sume care se vor primi în anul 2010.

D-l secretar prezintă adresa societăţii Globus International, care intenţionează să 
vândă construcţia proprietatea acesteia, solicitând un acord de prinicipiu referitor la 
încheierea cu Consiliul local al unui act adiţional la contractul de închiriere 
nr.1250/2008, prin modificarea titularului contractului, şi încheierea contractului în 
aceleaşi condiţii.

Nemaifiind alte discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot acordarea unui 
aviz de principiu referitor la încheierea cu Consiliul local al actului adiţional la contractul 
de închiriere nr.1250/2008, prin modificarea titularului contractului, şi încheierea 
acestuia în aceleaşi condiţii, fiind pronunţate 9 voturi DA ( unanimitate de voturi ).

Preşedintele de şedinţă prezintă consilierilor adresa societăţii Marbach-Romania 
care intenţionează achiziţionarea terenului în suprafaţă de 12.813 mp, fiind vorba 
despre terenul care a fost iniţial vândut către societatea Ricoconfort cu care s-a reziliat 
cobtractul de vânzare- cumpărare din cauza faptului că societatea nu a respectat 
clauzele contractuale de vânzare a terenului, urmând a se radia dreptul de proprietate 
din Cartea funciară, în baza Deciziei civile, şi a fi scos din nou la licitaţie publică.

D-l secretar susţine că la următoarea şedinţă se va propune modificarea caietului 
de sarcini de vânzare prin licitaţie publică a terenului, în sensul că cumpărătorul va 
pierde, în caz de nerespectare a clauzelor contractuale, atât a dreptului de proprietate 
asupra terenului, cât şi a preţului.

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 extraordinare a 
Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 22.12.2009.

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

Preşedinte de şedinţă,                                  Secretar,
    Sorin Ivan Şproch         Gros Alexandru


