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ROMÂNIA           
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

PROCES VERBAL
încheiat azi 26.05.2009 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al 

oraşului Nădlac.

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 26.05.2009 a 
fost convocată în baza Dispoziţiei primarului oraşului Nădlac nr.239/19.05.2009, prin 
convocator şi înmânarea invitaţiilor.

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

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

În calitate de invitaţi participă: d-na Ilieş Ioana Dorina- compartiment 
administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei, d-na Şuşlak Ana- compartiment 
contabilitate-casierie, d-l Uram Andrei- reprezentant S.C. SUNTECH S.R.L., d-l Paşca 
Ioan- reprezentant S.C. ROM DIVERS AUTO S.R.L.

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

Preşedintele de şedinţă, d-l Kovacs Ştefan Andrei, ales în cadrul şedinţei din data 
de 10.04.2009, prezintă proiectul ordinei de zi al şedinţei Consiliului Local de astăzi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei ordinare a 
Consiliului local Nădlac din data de 26.05.2009.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al 
Consiliului Local Nădlac din data de 28.04.2009.

3.Proiect de hotărâre privind acceptarea de donaţie a imobilului evidenţiat în CF 
nr.343 Nădlac, parcela nr. top. 3066, proprietatea d-nei Goldberger Maria.

4.Proiect de hotărâre privind suspendarea prevederilor contractului de închiriere 
nr.5498/08.05.2008 încheiat cu S.C. UNIVERSAL FLOREX S.R.L..

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 919 
mp, parcela nr. cad. 1270, evidenţiată în CF nr. 10689 Nădlac, teren situat în Cart. 
Viile Vechi nr. 91, d-nei Borcoi Raluca-Maria, domiciliată sat. Vlădeni–Deal 
(Com.Frumuşica), jud. Botoşani.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 917 
mp, parcela cu nr. cad. 1274, evidenţiată în CF nr. 10693 Nădlac, teren situat în Cart. 
Viile Vechi nr. 99, d-nei Moticeac Agneta, domiciliată în oraşul Nădlac, Cart. Viile Vechi 
nr. 99, jud. Arad.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 885 
mp, parcela cu nr.cad.1273, evidenţiată în CF nr. 10692 Nădlac, teren situat în Cart. 
Viile Vechi nr. 97, d-lui Doval Ioan-Mihai şi d-nei Doval Marta Cristina, domiciliaţi în 
oraşul Nădlac, Cart. Viile Vechi  nr. 97.

8.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii.
9.Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului oraşului Nădlac şi 

consilierului juridic în vederea reprezentării şi/sau semnării contractelor de asistenţă 
juridică, pentru apărarea şi reprezentarea Consiliului Local Nădlac în faţa instanţei de 
judecată.

10.Prezentarea acţiunii în contencios administrativ, dosar nr.1850/108/2009, 
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Tribunalul Arad, Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, Litigii de Muncă şi Asigurări 
Sociale

11.Diverse.
după care consultă consilierii dacă sunt obiecţii sau alte propuneri cu privire la aceasta.

D-l secretar propune:
- introducerea pe ordinea de zi ca şi pct.3:
- „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului 
Local Nădlac pe anul 2009.”
- introducerea ca şi pct.4- „Prezentarea problemelor referitor la contractul de vânzare-
cumpărare nr.279/08.05.2008 şi nr.46/06.02.2008”
- modificarea pct.8- « Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului 
de funcţii, numărului de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ale 
instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Nădlac », conform 
documentaţiilor trimise către comisiile de specialitate
- celelalte puncte mergând în continuare

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 26.05.2009”, cu 
propunerea de modificare a acesteia, 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 
28.04.2009, 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 extraordinare a Consiliului local Nădlac din data 
de 28.04.2009”, 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 acceptarea de donaţie a 
imobilului evidenţiat în CF nr.343 Nădlac, parcela nr. top. 3066, proprietatea 
d-nei Goldberger Maria. »

D-l secretar face precizarea că votul necesar adoptării proiectului de hotărâre 
este votul a 2/3 din numărul consilierilor în funcţie (10 voturi ).

D-na Şuşlak Ana susţine că, conform adresei Direcţiei Finanţelor Publice Arad, se 
propune rectificarea bugetului în minus în ceea ce priveşte cheltuieli de personal la 
învăţământ, diminuarea semestrului I, cheltuielile de personal fiind de ajuns pentru o 
perioadă de 9 luni ale anului 2009, se speră că referitor la această problemă se va 
reveni în trimestrul III cu o rectificare de buget.

D-l Kukucska Ioan susţine că au fost contactaţi liderii de sindicat de la Bucureşti 
referitor la această rectificare, diminuarea cheltuielilor de personal priveşte 130 de 
angajaţi de la şcoală, dacă nu se vor primi salarii, profesorii vor ieşi în stradă, se 
ajunge la conflicte sociale.

- conform Ordinului Ministrului nu s-a tăiat nimic în ce priveşte cheltuielile de 
personal, dar finanţele propun rectificarea bugetului în minus

- este normal faptul că creşterea salarială trebuie susţinută prin creşterea 
productivităţii muncii, dar nu s-a sperat pentru creştere, cel puţin menţinerea nivelului 
salariilor la cel de anul trecut

- dacă se acceptă această rectificare, la 31.08.2009, nu vor mai fi sume pentru 
salariile profesorilor

- hotărârea trebuie luată raţional, apelează la responsabilitatea civică a 
consilierilor

- chiar mai sunt sume câştigate pe calea instanţei, sume restante, care nici până 
în prezent nu au fost achitate

- propunerea nu este în spiritul aquis-ului european
D-na Huszarik Alexandrina susţine că nu este normal ca fondul de salarii pentru 
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profesori să fie aprobat doar pentru o perioadă de 9 luni, nu se poate accepta o 
rectificare de buget în minus

- sunt familii unde ambii soţi sunt profesori, este normal că nimeni nu susţine o 
mărire salarială, mai sunt şi banii de concediu, care nici acelea probabil nu se vor plăti, 
de asemenea pentru consiliu de administraţie, nici acele sume nu s-au plătit, chiar 
pentru a se face economie

- aminteşte faptul că la concursul Teen fest, liceul din Nădlac a reuşit să obţină 
locul I, fiind făcute afrimaţii de genul că primarul ar fi ajutat la câştigarea acestuia, nu 
este conform cu realitatea, meritul a fost obţinut ca urmare a elevilor participanţi, 
precum şi a profesorilor care au participat la educaţia acestora

D-l Rău-Lehoczki Adrian susţine că este o greşeală acceptată şi din anii trecuţi, 
de a se accepta un buget care nu este îndeajuns pentru toată perioada anului; acest 
buget trebuie refuzat, de exemplu în toamna anului trecut nu a mai venit nici o 
rectificare de buget, până la urmă se va ajunge în situaţia de a se asigura salariile 
profesorilor din bugetul local.

D-l Şproch Sorin este de părere că nu întotdeauna ceea ce se aplică este 
disciplina, sigur consiliul nu dă votul contra profesorilor, dar aminteşte de faptul că, nu 
consiliul local este cel care asigură salariile profesorilor, acestea se virează de la 
bugetul de stat, trec prin bugetul local, iar şcoala este ordonator terţiar de credite, 
sigur dumnealui se va abţine de la vot, punând totodată întrebarea ce se întâmplă în 
cazul în care nu se aprobă de către consiliu varianta de buget propusă de către Direcţia 
Finanţelor Publice.

D-l secretar susţine că nu se întâmplă nimic dacă nu se aprobă această 
rectificare în minus, însă la noi în buget vor fi evidenţiate în mod fictiv nişte sume, care 
practic nu există, prin neaprobare, sumele vor rămâne astfel cum au fost aprobate la 
începutul anului, nu se poate face nici o operaţiune în buget fără a exista hotărâre de 
consiliu.

D-na Şuşlak Ana susţine că în data de 08. iunie nu se ştie dacă angajaţii 
primăriei vor primi salariul, dar profesorii le au asigurate până în luna septembrie, 
situaţia oricum este critică.

D-na Mazuch Marinela este de părere că decizia este destul de dificilă, bani nu 
sunt, chiar dacă este vorba de nouă sau de zece luni, bani nu sunt pentru tot anul în ce 
priveşte salariile profesorilor, indiferent de decizia consiliului, Finanţele vor vira la 
buget doar suma necesară pentru cele nouă luni.

D-na Huszarik Alexandrina susţine că a discutat cu Inspectoratul şcolar judeţean 
Arad, care nici până în prezent nu a primit bugetul pentru anul 2009, problema este că 
la şcoală nu mai sunt bani la cheltuieli materiale, urmează examene, bacalaureat, iar 
bani nu sunt nici pentru a se cumpăra toner pentru imprimantă sau xerox.

D-l primar face precizarea că profesorii, părinţii, copii, percep situaţia ca şi când 
primăria ar fi aceea care trebuie să asigure salarii la profesori, ceea ce nu este conform 
realităţii, deoarece banii sunt viraţi de la bugetul de stat, către primării, care le virează 
către Şcoală ca şi cote defalcate.

- referitor la afirmaţia că primarul ar fi cumpărat locul I de la concursul dintre 
licee desfăşurat la Arad săptămâna trecută- Teen fest, meritul a fost în totalitate al 
elevilor şi profesorilor care au participat la educarea acestora, primarul fiind alături de 
ei în cadrul acestui eveniment

D-l Onea Mircea pune întrebarea ce se întâmplă în cazul în care nu se aprobă 
proiectul referitor la rectificarea de buget, dacă luna a 10-a referitor la salarii pentru 
profesori, se va achita din bugetul local.

D-l secretar îi răspunde că în acest caz rămâne aprobat bugetul care a fost votat 
la începutul anului şi nu se pune problema plăţii salariilor din bugetul local.

D-l Şproch Sorin susţine că a discutat cu cineva de la Arad, referitor la 
posibilitatea ca rectificarea să nu fie aprobată, în forma propusă, nu este nici o 
problemă, Direcţia Finanţelor Publice virând doar suma care s-a trimis pentru 
rectificare

- având însă în vedere faptul că ne confruntăm cu lipsă de lichidităţi, se va face 
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propunerea de transfer a sumelor din trim. IV, putând să ne confruntăm cu anumite 
piedici, în ce priveşte deschiderea de credite de către Direcţia Finanţelor Publice, 
conform cu cele afirmate de către această instituţie

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

Nefiind alte discuţii referitor la acest punct, preşedintele de şedinţă supune la vot
proiectul de hotărâre, voturile fiind pronunţate astfel:

- 8 abţinere: Faur Maria Carmen, Lupşa Eugen, Orban Balazs, Paliş Gligor, 
Onea Mircea Laurenţiu, Kovacs Ştefan Andrei, Mazuch Marinela, Şproch Sorin 
Ivan

- 5 voturi NU: Rău Lehoczki Adrian Ilie, Balint Gheorghe, Huszarik Alexandrina, 
Porubski Ioan Duşan, Kukucska Ioan

- în acest caz, proiectul de hotărâre nefiind aprobat de către Consiliul Local
Se trece la pct.4: „Prezentarea problemelor referitor la contractul de 

vânzare- cumpărare nr.279/08.05.2008 şi nr.46/06.02.2008”.
D-l Uram Andrei, reprezentantul S.C. SUNTECH S.R.L. susţine următoarele:

- este cumpărător al celor 2 parcele a câte 5000 mp situate vis a vis de gară, în maxim 
30 zile proiectul va fi demarat; 
- s-a ajuns la situaţia de a se întârzia cu începerea lucrărilor, deoarece s-a aşteptat ca 
această investiţie să fie efectuată prin eurofonduri, proiectul depus însă a fost respins, 
societatea a depus contestaţie, iar în cazul în care acesta nu se va aproba, se va 
proceda la acţionarea în instanţă, sau depunerea din nou a acestui proiect în lunile 
iulie- august; dosarul nu s-a analizat cum trebuie, fiind puse anumite piedici, ca de 
exemplu inexistenţa planului B, când societatea a depus şi plan B şi C, nedepunerea 
planului de dezvoltare pentru următorii 5 ani, când planul este făcut pe 10 ani, dosarul 
a fost studiat superficial, alt motiv ar fi faptul că dosarul nu corespunde cu Ghidul 
anului 2009, acesta fiind depus însă în anul 2008
- societatea nu renunţă la cele 2 loturi achiziţionate de la Oraşul Nădlac, dorind să facă 
investiţia pe care şi-a propus-o

D-l Lupşa Eugen pune întrebarea dacă societatea se bazează referitor la 
începerea lucrărilor pe lotul nr.1 pe eurofonduri, iar lucrările pe lotul nr.2 se vor 
efectua funcţie de ceea ce se realizează pe lotul nr.1.

D-l Uram Andrei îi răspunde că acele investiţii se vor realiza indiferent de acele 
eurofonduri, dacă proiectul nu va fi aprobat, societatea va face investiţia din fonduri 
proprii.

Nefiind alte întrebări din partea consilierilor, preşedintele de şedinţă mulţumeşte 
invitatului, urând bun venit d-lui Paşca Ioan, reprezentantul S.C. ROM DIVERS AUTO 
S.R.L.

D-l Paşca Ioan susţine următoarele: 
- societatea a cumpărat cele 3 parcele vis a vis de gară, aproximativ 27 ha, deoarece 
societatea care trebuia să elaboreze PUZ pentru aceste parcele, s-a dovedit a fi 
neserioasă, PUZ –ul nefiind nici până în prezent definitivat, lipsind avizul de la Mediu, 
societatea vine cu o rugăminte în faţa consiliului local, respectiv prelungirea termenului 
de depunere a Puz-ului cu 1 an, deoarece societatea care l-a întocmit, nu l-a făcut la 
termen, de asemenea nemaidorind să se ocupe de finalizarea acestuia, societatea este 
nevoită să procedeze la găsirea unei alte societăţi care va elabora acest Puz- proiectul 
trebuind practic reluat de unde s-a început, deoarece nici un proiectant nu doreşte să 
preia vechiul PUZ, ci să efectueze lucrarea decât în totalitate.
- societatea, având în vedere suma mare de bani pe care a investit-o în achiziţionarea 
parcelelor, intenţionează continuarea investiţiei, o problemă a fost şi faptul că 
investitorul este în America, societatea care s-a ocupat de elaborarea PUZ-ului este din 
Bucureşti
- societatea a devenit confuză şi ca urmare a faptului că s-au primit citaţii din partea 
instanţelor de judecată, care au ca obiect una din parcelele cumpărate
- se doreşte continuarea investiţiei şi o colaborare cu primăria, cu respectarea clară a 
obligaţiilor din contract
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-societatea se obligă, dacă consiliul este de acord, cu depunerea în maxim 30 zile la 
primărie, a contractului care se va semna dintre societate şi proiectantul care se va 
ocupa de întocmirea PUZ-ului, care va fi definitivat şi depus la primărie în maxim 12 
luni

D-l Kovacs Ştefan susţine că societatea a cumpărat de la consiliul local o 
suprafaţă mare de teren, 27 ha, iar în termen de 1 an de zile nu a reuşit să se 
încadreze să definitiveze PUZ-ul pentru a putea fi aprobat de către consiliul local.

D-l primar susţine că prin arhitectul-şef al primăriei, angajaţii proprii, a obţinut 
pentru societate un număr mare de avize, obligaţie care era în sarcina acestei societăţi, 
sigur va continua să ajute această societate, să fie o bună colaborare, interesul tututor 
este ca această investiţie să se realizeze, deoarece este în interesul locuitorilor.

D-na Mazuch Marinela susţine că obţinerea avizelor nu era de datoria primăriei, 
dar s-a oferit un ajutor având în vedere interesul care există în vederea realizării 
investiţiei, s-a apelat la specialiştii din cadrul primăriei, pentru a se putea demara în cel 
mai scurt timp această investiţie, dar datoria obţinerii acestora aparţinea societăţii; se 
pune întrebarea ce anume lipseşte la acest PUZ pentru ca dosarul să fie definitivat şi a
se putea supune spre aprobare, având în vedere faptul că societatea care a început 
PUZ-ul nu mai doreşte să continue această lucrare, şi având în vedere că a trecut 1 an, 
nu s-a făcut nimic, iar mai trece 1 an, până se mai obţin toate avizele.

D-l Paşca Ioan susţine că nici o societate nu doreşte să preia dosarul în forma în 
care se află, ci doar să înceapă lucrarea- respectiv studiul de la zero.

D-l Kovacs Ştefan este de părere că societatea trebuia să depună interes în 
elaborarea Puz-ului, şi nu să aştepte să treacă un an şi să îşi dea seama că nu s-a făcut 
de fapt nimic, putea să îşi dea seama de la început că societatea care le întocmeşte 
PUz-ul nu se ţine de treabă.

D-l Paşca Ioan susţine că au fost anumite probleme, investitorul e în America, 
societatea care s-a ocupat de elaborarea Puz-ului e din Bucureşti, probabil şi delăsare, 
dezinteres, nu era o persoană care să se ocupe de această problemă, acum dânsul se 
va ocupa de elaborarea Puz-ului şi îşi ia acest angajament;
- o parte din avize au fost obţinute, acestea au fost plătite, acum acestea trebuie din 
nou solicitate şi plătite, ceea ce este şi de durată
- solicită consiliului o amânare a termenului, deoarece ambele părţi contractante au de 
câştigat
- societatea a investit o sumă mare în achiziţionarea terenului şi intenţionează să 
realizeze investiţia promisă

D-l secretar susţine următoarele:
- conform caietelor de sarcini aprobate prin hotărâre de consiliu, în baza cărora s-a 
organizat licitaţia publică de vânzare a terenului, societatea s-a obligat să depună PUZ-
ul în termen de 1 an de la data semnării contractului, termen care s-a respectat, însă 
societatea nu a depus alături de PUZ toate avizele necesare, în maxim 12 luni de la 
data depunerii PUZ-ului, conform caietului de sarcini, societatea are obligaţia de a 
începe lucrările, nu există nici o posibilitate de prelungire a termenului, dacă societatea 
nu se încadrează în termenele limită aprobate conform hotărârii de consiliu, consiliul se 
va vedea obligat de a se adresa instanţei de judecată în vederea rezilierii contractului 
de vânzare- cumpărare pentru nerespectarea clauzelor contractuale; societatea se 
poate folosi de avizele pe care le-a obţinut până în prezent, acestea având termen de 
valabilitate de 1 an, sunt avize care dacă se constată că expiră, se pot prelungi şi a se 
depune toate diligenţele în vederea încadrării în cadrul termenului aprobat conform 
caietului de sarcini.

D-l Paşca Ioan susţine că societatea va scurta termenul de începere a lucrărilor, 
la dosar mai lipseşte avizul de la Mediu, Sanitar, acordul vecinilor, societatea se obligă 
să depună la primăria Nădlac contractul care se va încheia între aceasta şi societatea 
care se va ocupa de elaborarea PUZ-ului.

D-l Kovacs Ştefan recomandă căutatea unei societăţi care să elaboreze acest 
PUZ în cel mai scurt timp, a nu se mai lungi termenul de începere a lucrărilor, a se 
ocupa de această problemă mai serios.
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D-na Mazuch Marinela susţine că anul viitor în februarie dacă societatea nu face 
nimic în sensul de a începe lucrările, consiliul local nu mai are nici o posibilitate legală 
de a o ajuta, fiind nevoit de a se adresa instanţei în vederea recuperării terenului.

D-l Orban Balazs susţine că în luna februarie a întrebat executivul referitor la 
acest PUZ, a primit răspuns că este depus la primărie, este afişat la afişier, se poate 
consulta, iar acum se contată că acesta de fapt nu conţine toate avizele.

D-l Kovacs Ştefan susţine că PUZ-ul a fost afişat în varianta depusă de către 
societatea care s-a ocupat de elaborarea acestuia, acesta neavând însă avizul de la 
Mediu, a fost luat de la avizier, şi se aşteaptă completarea documentaţiei.

D-l Paliş Gligor susţine că iar s-a întâmplat de a nu se realiza nimic, când a 
întrebat la începutul anului, a primit răspuns că PUZ-ul este definitivat în procent de 85 
%, acum se constată că acesta dacă este făcut în procent de 25 %, s-a aşteptat 1 an şi 
practic nu s-a reuşit a se realiza nimic, în felul acesta nici în 2015 nu vom avea ceva 
investiţie în localitate, ar trebui reziliat acest contract şi vândut la alţii.

D-l Kukucska Ioan susţine că nu este împotriva investiţiilor, orice societate care 
se ţine de treabă, concurenţa, este binevenită, se bucură de fiecare investitor care vine 
în localitate; dar ca şi o observaţie pertinentă, PUZ-ul a fost depus la primărie, a fost 
afişat, l-a căutat, nu l-a găsit, pe urmă a aflat că unde se află afişat, atunci s-a susţinut 
că toată documentaţia este ok, dar nu a reuşit să o vadă, se va constata până la urmă 
că trece şi luna februarie 2010 şi tot nu s-a făcut nimic, ne vom vedea îndreptăţiţi de a 
ne adresa instanţei de judecată pentru nerespectarea termenului.

D-l secretar susţine că PUZ-ul a fost afişat la avizierul de la sediul primăriei, în 
varianta depusă, iar pentru a nu se lungi termenul, a fost afişat fără avizul de la Mediu, 
cu speranţa că acesta va fi depus ulterior, deoarece acest lucru nu s-a întâmplat, PUZ-
ul a fost dezafişat.

D-l primar susţine că PUZ-ul a fost afişat la sediul primăriei, documentele au fost 
depuse spre avizare în termenul stabilit prin contract, d-l Paşca a primit presiuni a ceda 
societatea către investitor, societatea care s-a ocupat de întocmirea PUZ-ului a depus 
la primărie 15 exemplare din acesta, singurul aviz care lipseşte este cel de la Mediu, 
deoarece de mare parte a acestora, primăria prin arhitectul-şef, s-a ocupat de 
obţinerea acestora, societatea care s-a ocupat de elaborarea PUZ-ului, a dorit de fapt 
să obţină  o sumă mare de bani de la investitorul american, iar acum nu mai doreşte să 
se ocupe de definitivarea dosarului, primăria a încercat să ajute această societate, 
transmiând documentaţia care s-a reuşit a se realiza la societatea de la Bucureşti.

D-l Şproch Sorin susţine că PUZ-ul depus la primărie, a fost adus personal de 
către dânsul în cadrul şedinţei consiliului local de la începutul lunii februarie, consilierii 
având atunci posibilitatea de a-l consulta, PUZ-ul există, doar atât că nu conţine toate 
avizele necesare pentru a fi supus spre aprobarea consiliului; consiliul a luat act de 
situaţia care s-a creat, momentan nu s-a propus pe ordinea de zi un proiect de 
hotărâre, consiliul va proceda în consecinţă, respectiv ori rezilierea, ori prelungirea 
termenului, ceea ce se va putea propune în cadrul şedinţei din luna iunie.

Preşedintele de şedinţă mulţumeşte invitatului şi nefiind alte discuţii referitor la 
acest punct de pe ordinea de zi, se trece la pct.5: „Proiect de hotărâre privind
privind acceptarea de donaţie a imobilului evidenţiat în CF nr.343 Nădlac, 
parcela nr. top. 3066, proprietatea d-nei Goldberger Maria.”

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 13 voturi DA – unanimitate de voturi.

Se trece la pct.6: „Proiect de hotărâre privind suspendarea prevederilor 
contractului de închiriere nr.5498/08.05.2008 încheiat cu S.C. UNIVERSAL 
FLOREX S.R.L..”

D-l secretar face precizarea că votul necesar adoptării proiectului de hotărâre 
este votul a 2 /3 din numărul consilierilor în funcţie ( 10 voturi ).

Din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz favorabil în favoarea 
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proiectului de hotărâre.
Nefiind discuţii referitor la acest punct, preşedintele de şedinţă supune la vot 

proiectul de hotărâre, fiind aprobat cu 13 voturi DA – unanimitate de voturi.
Se trece la pct.7: „Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 

terenului în suprafaţă de 919 mp, parcela nr. cad. 1270, evidenţiată în CF nr. 
10689 Nădlac, teren situat în Cart. Viile Vechi nr. 91, d-nei Borcoi Raluca-
Maria, domiciliată sat. Vlădeni–Deal (Com.Frumuşica), jud. Botoşani.”

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 13 voturi DA – unanimitate de voturi.

Se trece la pct.8: „Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 
terenului în suprafaţă de 917 mp, parcela cu nr. cad. 1274, evidenţiată în CF 
nr. 10693 Nădlac, teren situat în Cart. Viile Vechi nr. 99, d-nei Moticeac 
Agneta, domiciliată în oraşul Nădlac, Cart. Viile Vechi nr. 99, jud. Arad. »

D-l secretar face precizarea că votul necesar adoptării proiectului de hotărâre 
este votul a 2 /3 din numărul consilierilor în funcţie ( 10 voturi ).

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

Nefiind discuţii referitor la acest punct, preşedintele de şedinţă supune la vot 
proiectul de hotărâre, fiind aprobat cu 13 voturi DA – unanimitate de voturi.

Se trece la pct.9: „Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 
terenului în suprafaţă de 885 mp, parcela cu nr.cad.1273, evidenţiată în CF 
nr. 10692 Nădlac, teren situat în Cart. Viile Vechi nr. 97, d-lui Doval Ioan-
Mihai şi d-nei Doval Marta Cristina, domiciliaţi în oraşul Nădlac, Cart. Viile 
Vechi  nr. 97.”

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 13 voturi DA ( unanimitate de voturi).

Se trece la pct.10: „Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, 
a statului de funcţii, numărului de personal din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea 
Consiliului Local Nădlac. ”

D-l secretar face precizarea că votul necesar adoptării proiectului de hotărâre 
este votul majorităţii consilierilor prezenţi ( 7 voturi ); de asemenea, face precizarea 
că, faţă de proiectul de hotărâre care s-a trimis consilierilor iniţiale, se propun cele 2 
posturi de asistent medical principal şi mediator sanitar, care sunt create ca urmare a 
faptului că, vor fi preluate prin protocol de predare-preluare care va fi încheiat cu 
Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Arad, plata salariilor celor 2 posturi efectuându-
se de la bugetul de stat; o altă modificare este transformarea celor 2 posturi vacante
de Consilier ½  normă GP 1A şi Inspector ½ normă TP I, personal contractual în cadrul 
Cabinetului Primarului în două posturi de inspector debutant, normă întreagă, studii 
superioare.

D-na Huszarik Alexandrina susţine că la o şedinţă anterioară s-a renunţat la 
postul de consilier al primarului din lipsă de fonduri, iar acum se propune 
transformarea şi probabil ocuparea posturilor existente în organigramă.

D-l primar face următoarea precizare:
- sigur la vremea respectivă s-a renunţat la postul de consilier al primarului, post care 
a fost ocupat, dar din lipsă de fonduri şi pentru a se face economie, acesta a fost 
desfiinţat
- având în vedere faptul că a apărut un Ordin care interzice ocuparea oricăror posturi în 
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acest an, şi deoarece consiliul are în derulare proiecte pentru atragerea de fonduri 
europene, care este necesar a se pune în aplicare, chiar azi s-a propus participarea la 
încă 3 asemenea proiecte, se propune angajarea a 2 persoane pe funcţia de consilier al 
primarului care vor avea ca atribuţiuni scrierea de proiecte, precum şi punerea în 
aplicare şi finalizarea proiectelor aflate în derulare.

D-l Kukucska Ioan susţine că, după informaţiile pe care le deţine la momentul 
angajării d-lui Iasovici Claudiu, acesta a fost angajat în cadrul primăriei pentru postul 
de promotor local.

D-l primar susţine că acesta este angajat în cadrul primăriei ca şi informatician, 
însă are delegate şi atribuţii care ţin de promotor, este necesar să fie încadrate 
persoane care să se ocupe de scrierea proiectelor deoarece este necesar să existe 
personal specilizat în acest sens care să se ocupe doar de această problematică.

D-l Şproch Sorin susţine că sunt posturi vacante în organigramă la compartiment 
achiziţii publice, relaţii cu publicul, dar acestea nu se mai pot ocupa, iniţial s-a dorit 
transformarea acestora şi crearea unui compartiment specializat care să se ocupe de 
scrierea proiectelor, însă având în vedere că s-a sistat ocuparea oricăror posturi în 
cadrul primăriei, s-a propus ca aceste 2 posturi de consilier al primarului să aibă 
delegate ca şi atribuţii şi scrierea şi implementarea proiectelor, este nevoie de manager 
de proiect, contabil, persoană care se va ocupa de achiziţii, aceasta deoarece după cum 
se cunoaşte situaţia, din bugetul local doar nu se poate face aproape nimic.

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

Nefiind discuţii referitor la acest punct, preşedintele de şedinţă supune la vot 
proiectul de hotărâre, fiind aprobat cu 10 voturi DA şi 3 abţineri: Huszarik Alexandrina, 
Kukucska Ioan şi Orban Balazs.

Se trece la pct.11: „Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului 
oraşului Nădlac şi consilierului juridic în vederea reprezentării şi/sau semnării 
contractelor de asistenţă juridică, pentru apărarea şi reprezentarea Consiliului 
Local Nădlac în faţa instanţei de judecată.”

D-l secretar face precizarea că votul necesar adoptării proiectului de hotărâre 
este votul majorităţii consilierilor prezenţi ( 7 voturi ), de asemenea face precizarea că 
este necesară adoptarea unei noi hotărâri de consiliu, având în vedere faptul că,
consiliul a fost validat într-o altă formă şi este necesară poziţia noului consiliu validat
referitor la acordarea unui mandat general în ce priveşte reprezentarea şi/sau 
semnarea contractelor de asistenţă juridică, pentru apărarea şi reprezentarea 
Consiliului Local Nădlac în faţa instanţei de judecată.

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 13 voturi DA ( unanimitate de voturi).

Se trece la pct.12: „Prezentarea acţiunii în contencios administrativ, 
dosar nr.1850/108/2009, Tribunalul Arad, Secţia Contencios Administrativ şi 
Fiscal, Litigii de Muncă şi Asigurări Sociale”

D-l secretar susţine că Prefectura a atacat în contencios administrativ hotărârea 
consiliului local referitor contractul de asociere care are ca obiect supravegherea 
traficului rutier, se aşteaptă şi un punct de vedere al societăţii cu care Oraşul Nădlac a 
intrat în asociere, Prefectura a invocat faptul că la data încheierii contractului nu s-ar fi 
respectat prevederile legale privind achiziţiile publice
- din 10 localităţi care au încheiat asemenea contracte, toate hotărârile de consiliu au 
fost atacate în contencios; atacarea în cadrul localităţii s-a efectuat după expirarea 
termenului legal de 6 luni

D-na Mazuch Marinela susţine că Poliţia a declarat că aceste contracte sunt 
ilegale, dar toate societăţile care au desfăşurat această activitate au avut autorizaţie de 
funcţionare din partea acestei instituţii, trebuie să ne apărăm cu pârghiile legale care 
există; de exemplu, la presiune Prefecturii cu ceva timp în urmă s-a renunţat la taxa 
specială pentru Tir-uri, care putea să rămână, la fel cum aceasta se încasează şi în 
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prezent la alte localităţi, aşa putea să rămână şi la noi şi se obţineau bani la buget.
Nemaifiind alte discuţii, se trece la pct.13:”Diverse”.
D-l secretar prezintă cererea societăţii Bisami, cerere trimisă comisiilor de 

specialitate, referitor la posibilitatea retragerii societăţii Dolce Foto Produzione SRL a 
dreptului de servitute, la cei 100 mp proprietatea Oraşului Nădlac pe care s-a notat 
dreptul de servitute în favoarea acestei societăţi, s-a modificat destinaţia terenului, 
acesta având în prezent destinaţie de depozit.

D-l Kukucska Ioan susţine că societatea având în vedere că şi–a achiziţionat 
acolo imobil ar avea posibilitate de intrare directă.

D-l secretar susţine că societatea nu are acces direct decât de pe str. 1 
Decembrie, deoarece imobilul despre care vorbeşte d-l Kukucska a fost cumpărat de 
către d-l Groza.

D-l Şproch Sorin susţine că societatea Bisami a plătit chirie, în baza legii 
nr.550/2001 a cumpărat imobilul, fiind de acord să cedeze 100 mp pentru a se proceda 
la acordarea dreptului de servitute către societatea Dolce Foto Produzione SRL, aceasta 
la vremea respectivă când s-a acordat societatea a susţinut că nu are cale de acces, 
această porţiune fiind necesară pentru a avea cale de acces cu maşina pentru a putea 
intra cu materiale.

D-l Kukucska Ioan susţine că în această situaţie societatea nu mai are nevoie de 
această porţiune de teren, dacă nu mai este folosită ca şi o trecere, cale de acces către 
proprietate, ci pe aceasta sunt depozitate diferite materiale.

D-l secretar susţine că societatea prin construcţiile pe care le-a edificat, 
construind o uşă normală, a lăsat intrare de doar 1 metru, astfel neavând suficient loc 
a intra cu maşina .

D-l Şproch Sorin întreabă care sunt posibilităţile legale de retragere a servituţii, 
având în vedere că investiţia pe care la vremea când s-a acordat servitutatea, nu mai 
este aceeaşi, societatea susţinând că ar avea nevoie de această parcelă pentru a putea 
trece şi descărca marfă, neavând altă cale de acces, acest drept fiind motiv de conflict 
între cei 2 vecini.

D-l secretar susţine că acest drept se poate retrage doar pe calea instanţei de 
judecată, se poate dovedi că acest drept s-a pierdut prin neuz, chiar prin faptul că 
societatea a dat acestei porţiuni de teren destinaţia de depozit.

D-l Kovacs Ştefan susţine a se lua măsurile legale de retragere a dreptului de 
servitute şi a se intra în posesia terenului.

D-l Orban Balazs este de părere că decizia consiliului referitor la posibilitatea 
retragerii dreptului de servitute ar trebui comunicată şi societăţii Dolce Foto Produzione 
pentru a se vedea punctul de vedere al acesteia.

D-l Rău-Lehoczki Adrian Ilie susţine posibilitatea implicării consiliului referitor la 
Ziua copilului de 01 iunie, la care se va organiza şi un concurs de judo.

D-l Şproch Sorin susţine că bugetul local este foarte mic, pe casa de cultură nu 
s-a organizat spectacol, fiind organizat pe lângă şcoală, participând de asemenea şi 
centru de zi.

D-na Huszarik Alexandrina susţine că programul va fi desfăşurat de către clasele 
I-IV.

D-na Mazuch Marinela susţine că are un mesaj din partea d-lui Abraham Milan 
care în discuţiile pe care le-a purtat cu dânsul, susţine că ar dori să se ocupe de 
organizarea şi punerea în funcţiune a spectacolului şi gestionarea acestuia cu ocazia 
Zilelor Oraşului, doreşte să se ocupe de programul artistic, va aduce formaţii, scenă, 
totul fiind suportat de societate, gestionând agenţii economici care vor participa la 
acest eveniment, de asemenea dorind să organizeze şi fstivalul gastronomic.

D-na Huszarik Alexandrina susţine că o problemă a şcolii este sfârşitul anului 
şcolar, fiind nevoie de premii pentru locurile I-III, în fiecare an au fost cumpărate cărţi, 
acum nu mai există nici fond de părinţi, cheltuielile materiale au fost reduse 
considerabil, este vorba de un număr de 50 clase, iar cărţile sunt foarte scumpe.

D-l Şproch Sorin susţine că nu există bani la buget, doar pe hârtie, problema 
este de aşa natură că în această lună s-ar putea că funcţionarii din cadrul primăriei nu 
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îşi vor primi salariile.
D-l Cioarsă Ştefan, care a venit la diverse, la finele şedinţei, susţine că s-ar 

impune instalarea în faţa hotelului, având în vedere că această porţiune a fost 
reabilitată, a semnului de circulaţie de oprire interzisă pentru maşinile mici, deoarece 
altfel se va distruge.

D-l primar susţine că se va instala un semn adiţional de interzicere a opririi pe 
această porţiune de către Tir-uri, poliţia trebuie să îşi facă datoria şi să treacă la 
aplicare de amenzi.
- referitor la sumele de bani care sunt necesare pentru sfârşitul anului şcolar, se va 
ocupa personal , va căuta sponsori, pentru a face posibilă premierea elevilor care într-
adevăr merită
- referitor la evenimentele organizate de către şcoală cu ocazia Zilei de 01 iunie, dacă 
şcoala trimite invitaţie, excutivul este de acord să participe la acest eveniment, aceasta 
având în vedere că anul trecut desfăşurarea evenimentului a fost politizată, sperând că 
acest eveniment nu se va mai întâmpla şi în acest an.

Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, d-l Kovacs 
Ştefan Andrei, preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei ordinare a 
Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 26.05.2009.

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

Preşedinte de şedinţă,                                  Secretar,
   Kovacs Ştefan Andrei         Gros Alexandru


