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ROMÂNIA         
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

PROCES VERBAL
încheiat azi 26.11.2009 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al 

oraşului Nădlac

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 26.11.2009 a 
fost convocată în baza Dispoziţiei primarului oraşului Nădlac nr.1311/17.11.2009, prin 
convocator şi înmânarea invitaţiilor.

La lucrările şedinţei participă următorii consilieri: Balint Gheorghe, Cioarsă 
Ştefan Traian, Faur Maria Carmen, Huszarik Alexandrina, Onea Mircea Laurenţiu, Lupşa 
Eugen, Porubski Ioan Duşan, Kukucska Ioan, Orban Balazs, Paliş Gligor, Kovacs Ştefan 
Andrei, Mazuch Marinela, Şproch Sorin Ivan- viceprimar. Lipseşte motivat d-l consilier
Rău Lehoczki Adrian şi 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 Indricău Mihaela- reprezentant CERE, d-na 
Şuşlak Ana- compartiment contabilitate, d-na Ilieş Ioana Dorina- compartiment 
administrarea patrimoniului local, d-l Aldea Ioan- compartiment administrarea 
patrimoniului local.

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

Având în vedere faptul că mandatul d-nei Faur Maria Carmen a expirat, d-l 
secretar solicită propuneri pentru funcţia de preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 
3 luni.D-na Mazuch Marinela propune pe d-l Şproch Sorin Ivan.

Nefiind alte propuneri, se supune propunerea de alegere a d-lui Şproch Sorin 
Ivan în funcţia de preşedinte de şedinţă, pentru o perioadă de 3 luni, voturile fiind 
pronunţate astfel: 12 voturi DA, 1 abţinere: Şproch Sorin Ivan.

D-l secretar face precizarea că votul necesar adoptării proiectului de hotărâre 
este votul majorităţii consilierilor 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 26.11.2009.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei 
extraordinare a Consiliului Local Nădlac din data de 09.11.2009.

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

4.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.

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

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în domeniul salubrizării.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de ocupare temporară a 

domeniului public şi modalitatea de încasare a taxelor aferente ocupării domeniului 
public al oraşului Nădlac.

8.Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia proiectului „Extinderea şi 
modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Arad”, a terenurilor pentru 
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construcţia/extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia.
  9.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 1577 

mp, parcela cu nr. cad. 1083, evidenţiată în CF nr. 10472 Nădlac, teren situat în oraşul 
Nădlac, str. Viile Vechi nr. 71, d-nei Kucserak Maria, domiciliată în oraşul Nădlac, str. 
Viile Vechi nr. 71.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan în suprafaţă 
de 1012 mp, teren înscris în CF nr. 10687 Nădlac, parcela  nr. cad. 1268,  situat în 
oraşul Nădlac, Cart. Viile Vechi nr. 87, jud. Arad, d-nei Groza Verginica, d-lui Groza 
Pavel, domiciliaţi în Nădlac, str. C.N. nr. 8, d-lui Negrău Vasile, domiciliat în Nădlac, str. 
Viile Vechi nr. 87 şi d-lui Negrău Gheorghe, domiciliat în Nădlac, str. G. Enescu nr. 31, 
jud. Arad.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan în suprafaţă 
de  755 mp, teren înscris în CF nr. 301661 Nădlac,  parcela nr. top. 13691/44,  situat în 
oraşul Nădlac, str. Cloşca nr. 
37, jud. Arad, d-nei Kelo Maria, domiciliată în oraşul Nădlac, Cat. Viile Vechi nr. 48, jud. 
Arad.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării terenului în suprafaţă totală 
de 1.743.026 mp, parcela nr. cad.12278/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, evidenţiată în CF 
nr.301660 Nădlac

13.Prezentarea raportului referitor la protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap nr.8600/2009.

14.Prezentarea raportului public anual privind execuţia bugetară a unităţii 
administrativ- teritoriale- oraş Nădlac, pe anul 2007.

15.Diverse.
D-na Mazuch Marinela susţine că din parte comisiei de urbanism, având în 

vedere faptul că au fost anumite semne de întrebare în ceea ce priveşte cuantumul 
impozitelor şi taxelor pentru anul fiscal 2010, precum şi influenţele asupra bugetului a 
majorărilor care au fost propuse, din partea comisiei nu se acordă avi în favoarea 
proiectelor de hotărâre de pe punctual 4,5.

D-l secretar susţine că în acest caz, avizul comisiei nefiind emis, proiectele de 
hotărâre de pe punctual 4 şi 5 nu se pot supune la vot.

D-l primar astfel propune următoarele:
- retragerea de pe ordinea de zi a punctelor 4, 5, 6, acestea urmând a fi dezbătute la 
şedinţa viitoare.

Deoarece nu 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 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 
voturi ).

D-l primar urează bun venit d-rei Indricău Mihaela, reprezentant CERE, instituţie 
care a monitorizat activitatea unităţii administrativ-teritoriale Nădlac, în baza unui 
program de finanţare europeană, care cu această ocazie a pus la dispoziţie raportul 
activităţii consilierilor pe perioada aferentă lunilor iunie, iulie, august, de asemenea 
aceasta efectuând următoarele precizări:
- în această perioadă a anului au fost mai puţine probleme de dezbătut, fiind vorba de 
perioada efectuării concediilor
- felicită activitatea desfăşurată de către consilieri, precum şi primăria, la orice 
solicitare efectuată s-a răspuns prompt şi operativ
- dintre cele 6 localităţi care au fost monitorizate, unitatea adminstrativ- teritorială 
Nădlac se afla la toate punctele analizate întotdeauna pe locul 1
- au fost respectate toate sugestiile care au fost efectuate de către CERE
- puncte slabe se pare că nu au fost, posibil la început deoarece s-a urnit mai greu 
propunerea de efectuare a unei dezbateri publice, dar între timp şi această propunere a 
fost rezolvată pe parcurs, chiar fiind ţinute mai multe dezbateri publice pe teme 
diferite.
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- ca o sugestie, propune iniţiativa accesării de fonduri care se ocupă de dezvoltarea 
capacităţii administraţiei

D-l Şproch Sorin mulţumeşte d-rei Indricău pentru cuvintele de laudă la adresa 
administraţiei locale, adăugând faptul că primăria Nădlac a acesat împreună cu o 
localitate din Ungaria, fonduri europene, pentru îmbunătăţirea activităţii, a metodelor 
de lucru pentru dezvoltarea localităţii. 

Nemaifiind alte discuţii, preşedintele de şedinţă întreabă consilierii dacă sunt 
obiecţiuni referitoare la procesul verbal încheiat în şedinţa extraordinară a Consiliului 
Local din data de 09.11.2009, 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 extraordinare a Consiliului local Nădlac din data
de 09.11.2009”, 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.4: „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Nădlac pe anul 2009.”

D-l Porubszki Ioan Duşan pune întrebarea dacă la data propunerii rectificării 
bugetare, s-a ţinut cont de lista priorităţilor, având în vedere faptul că sunt facturi de 
curent neachitate şi există foarte multe facturi care nu au fost plătite, existând 
posibilitatea riscului blocării conturilor.

D-l primar susţine că prin HG s-a alocat suma de 90.000 lei, sumă care a fost 
repartizată pentru cheltuieli curente şi de capital, deoarece există restanţe la plata 
ajutorului social, şi a asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap, sumele nefiind 
achitate din luna septembrie, s-a propus alocarea sumelor necesare plăţii acestora cel 
puţin aferent lunii septembrie.

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.5 : « Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de ocupare temporară a domeniului public şi modalitatea de 
încasare a taxelor aferente ocupării domeniului public al oraşului 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 a 2/3 din 
numărul consilierilor în funcţie ( 10 voturi ).

Se trece la pct.6: „Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia 
proiectului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţul Arad”, a terenurilor pentru construcţia/extinderea/reabilitarea noilor 
investiţii aferente acestuia.”

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.7: „Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului 
în suprafaţă de 1577 mp, parcela cu nr. cad. 1083, evidenţiată în CF nr. 10472 
Nădlac, teren situat în oraşul Nădlac, str. Viile Vechi nr. 71, d-nei Kucserak 
Maria, domiciliată în oraşul Nădlac, str. Viile Vechi nr. 71. »

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 
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numărul consilierilor în funcţie ( 10 voturi ).
Se trece la pct.8: „Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 

terenului intravilan în suprafaţă de 1012 mp, teren înscris în CF nr. 10687 
Nădlac, parcela  nr. cad. 1268,  situat în oraşul Nădlac, Cart. Viile Vechi nr. 87, 
jud. Arad, d-nei Groza Verginica, d-lui Groza Pavel, domiciliaţi în Nădlac, str. 
C.N. nr. 8, d-lui Negrău Vasile, domiciliat în Nădlac, str. Viile Vechi nr. 87 şi    
d-lui Negrău Gheorghe, domiciliat în Nădlac, str. G. Enescu nr. 31, jud. Arad. »

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.9: „Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 
terenului intravilan în suprafaţă de  755 mp, teren înscris în CF nr. 301661 
Nădlac,  parcela nr. top. 13691/44,  situat în oraşul Nădlac, str. Cloşca nr. 37, 
jud. Arad, d-nei Kelo Maria, domiciliată în oraşul Nădlac, Cat. Viile Vechi nr. 48, 
jud. Arad. »

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.10: „Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării 
terenului în suprafaţă totală de 1.743.026 mp, parcela nr. 
cad.12278/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, evidenţiată în CF nr.301660 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 a 2/3 din 
numărul consilierilor în funcţie ( 10 voturi ).

Se trece la pct.11: „Prezentarea raportului referitor la protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap nr.8600/2009 », nefiind alte 
discuţii, se trece la pct.12: “Prezentarea raportului public anual privind execuţia 
bugetară a unităţii administrativ- teritoriale- oraş Nădlac, pe anul 2007.”

D-l Lupşa Eugen susţine că a primit documentaţia care nu are număr de 
înregistrare de la primărie.

D-l secretar susţine că acest raport a venit cu poşta specială, fiind intrat în
primărie în luna iulie 2009 pentru prezentare în consiliu, punct de vedere şi concluzii.

D-l Lupşa Eugen susţine că în cazul în care acest raport este intrat în primărie în 
luna iulie, acesta este prezentat tardiv în consiliu.

D-l secretar face precizarea că toate punctele din raport sunt rezolvate.
D-l Lupşa Eugen susţine că este vorba despre un document de importanţă 

deosebită, d-na de la audit trebuia să îl prezinte în consiliu imediat ce a venit.
D-na Mazuch Marinela susţine că a discutat cu d-na de la compartiment audit 

public intern- Haiduc Otilia, fiind neclarităţi referitor la data raportului, se pare că un 
prim raport a venit în luna ianuarie 2009, s-au rezolvat problemele existente, după 
care s-a trimis răspuns către Curtea de Conturi referitor la cele stabilite, instituţie care 
în urma acesuia, a trimis acest raport care a intrat în primărie în luna iulie 2009, 
Curtea a elaborat raportul după ce s-au efectuat toate verificările acestei instituţii la 
nivel de judeţ.

D-l Şproch Sorin susţine că a discutat referitor la neclarităţile privind data 
documentului cu d-na de la audit, care a uitat pur şi simplu de acesta.

D-na Huszarik Alexandrina susţine că nu a avut acest raport la comisie, deoarece 
d-l Rău-Lehoczki Adrian a fost plecat din localitate, neînmănând aceste documente 
către membri comisiei de sănătate, astfel că nu s-a putut efectua o analiză, urmând a fi 
făcută în cadrul şedinţei viitoare.
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Se trece la pct.13 : « Diverse ».
D-l Lupşa Eugen solicită pentru următoarea şedinţă din partea compartimentului 

impozite şi taxe o situaţie privind gradul de colectare a impozitelor şi taxelor locale, 
precizarea dacă executarea silită a sumelor neachitate s-a efectuat cu toate etapele în 
vederea recuperării datoriilor, precum şi dacă primăria este înscrisă la daebitor pentru 
insolvenţă.

D-l secretar prezintă adresa Enel Electrica, aceasta ca urmare a aprobării în 
şedinţă de consiliu a caietului de sarcini şi a regulamentului serviciului de iluminat 
public, adresă care oferă posibilitatea cumpărării reţelei de ditribuţie şi a stâlpilor de 
energie electrică.

D-l Şproch Sorin face precizarea că cel care va fi operator al serviciului de 
iluminat public, va semna un acord cu Enel referitor la cele mai sus menţionate.

De asemenea, se prezintă informarea societăţii Szeviep referitor la datoriile 
acumulate ca urmare a neplăţii lucrărilor executate la campusul şcolar, societatea 
adresându-se în acest sens către primărie pentru recuperarea sumelor, propunerea de 
comun acord fiind de accesare a unui credit de la instituţie bancară sau alte mijloace 
financiare.

D-na Mazuch Marinela susţine că este o observaţie pertinentă, dar se pune 
întrebarea în ce sens implică această adresă instituţia primăriei, această informare a 
fost pusă în atenţia consilierilor abia în cursul zilei de astăzi, nu se cunosc datele 
problemei şi nu se poate lua o decizie pe moment.

D-na Huszarik Alexandrina pune întrebarea dacă achitarea datoriilor implică şi 
continuarea lucrărilor la campusul şcolar.

D-l primar susţine că este vorba despre datoriile acumulate ca urmare a 
lucrărilor care au fost executate la campus şcolar, şi nu despre continuarea lucrărilor la 
acest obiectiv.

D-l Lupşa Eugen este de părere că este posibil ca până la sfârşitul anului va 
exista deja bugetul pe anul 2010, posibil că Guvernul va aloca sumele necesare 
lucrărilor executate la campusul şcolar, procedura accesării de credite este destul de 
anevoioasă şi de durată, fiind de aproximativ 3-6 luni.

D-l Kukucska Ioan este de părere că este necesar să se explice către constructor 
faptul că procedura obţinerii de fonduri de la Guvern este de o durată mult mai scurtă, 
decât accesarea de credite, procedură care este destul de complexă.

D-l primar susţine că a informat în acest sens şi Inspectoratul şcolar, precum şi 
Ministerul Cercetării şi Inovării.

D-l Şproch Sorin susţine că sumele necesare lucrărilor la campusul şcolar au fost 
prevăzute în bugetul învăţământului, dar problema este faptul că s-a dorit să fie 
verificată fiecare lucrare în parte de către Minister, iar până nu se verificau toate 
lucrările la localuri şcolare din ţară, nu s-a repartizat nici o sumă, astfel că sumele nu 
s-au cheltuit şi s-a efectuat rectificare de buget, în sensul destinării acestor sume în alt 
scop.

Nemaifiind alte discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot acordarea unui 
aviz de principiu referitor la semnarea unui act cu societatea executantă a lucrării la 
campusul şcolar pentru plata datoriei, în sensul de accesare a unui credit, voturile fiind 
pronunţate astfel : 12 voturi NU, 1 abţinere Huszarik Alexandrina.

D-l Paliş Gligor pune întrebarea având în vedere faptul că există sesizări de 
călcare a terenurilor agricole de către turmele de ovine, dacăa fost dezbătută problema 
acestora, deoarece acestea calcă terenurile unde a fost sfeclă, terenuri unde s-a 
recoltat.

D-l primar susţine că de la ultima dezbatere care s-a desfăşurat la primărie 
referitor la această problemă, nu există depusă nici o sesizare în acest sens de la nici o 
persoană.

D-na Mazuch Marinela solicită pentru următoarea şedinţă prezentarea unui 
raport referitor la situaţia încasării de către serviciul public edilitar gospodăresc a 
sumelor ca urmare a lucrărilor către primărie, precum şi către terţi, precum şi 
realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi cheltuielile privind drepturile 
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salariale.
D-l secretar susţine că a venit răspuns de la Colegiul medicilor referitor la 

posibilitatea deschiderii unui punct secundar de cabinet medical a dr. Pătroi Veronica, 
în sensul negativ, acest medic neavând posibilitatea deschiderii punctului de lucru
secundar în localitatea Nădlac; solicită comisiilor de specialitate să facă propuneri 
pentru repartizarea spaţiului medical către persoanele care l-au solicitat, pentru ca la 
şedinţa viitoare să se poată supune spre aprobare şi proiectul de hotărâre.

D-l Lupşa Eugen pune întrebarea ce se întâmplă cu terenul de la intrarea în 
localitate pe care urma ca Anif să construiască conducta de legătură.

D-l secretar îi răspunde că este necesar ca acea parcelă de teren să fie parcelată
pentru  a putea fi scoasă la vânzare prin licitaţie publică ;
- informează Consiliul Local despre faptul că s-a definitivat procesul cu societatea Rico 
Confort, în sensul că am redevenit proprietar al terenului, astfel că se poate ca acest 
teren să fie scos la lictaţie publică în vederea vânzării
- de asemenea, alt proces câştigat este cel care priveşte societatea Labai Eurocenter 
SRL referitor la terenul de la intrarea în localitate, în contradictoriu cu Bocea Mihalache.

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 26.11.2009.

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

Preşedinte de şedinţă,                                  Secretar,
    Sorin Ivan Şproch         Gros Alexandru


