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ROMÂNIA           
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

PROCES VERBAL
încheiat azi 27.08.2009 în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al 

oraşului Nădlac.

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de
27.08.2009 a fost convocată în baza Dispoziţiei primarului oraşului Nădlac 
nr.431/24.08.2009, prin convocator şi înmânarea invitaţiilor.

La lucrările şedinţei participă următorii consilieri: Cioarsă Ştefan Traian, Faur 
Maria Carmen, Kukucska Ioan, Paliş Gligor, Balint Gheorghe, 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:
Huszarik Alexandrina, Kiszel Duşan.

La şedinţă mai participă: d-l secretar Alexandru Gros, d-l primar Vasile Ciceac
În calitate de invitaţi 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 prezintă proiectul ordinei de zi al şedinţei Consiliului 

Local de astăzi:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei extraordinare a 

Consiliului local Nădlac din data de 27.08.2009.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al 

Consiliului Local Nădlac din data de 18.08.2009.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei Consiliului 

Local, precum şi a organigramei Clubului Sportiv „Victoria” Nădlac.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru 

„Modernizare şi extindere corpuri de clădire, amenajare incintă şi dotarea cu 
echipamente TIC a Grupului Şcolar Jozef Gregor Tajovsky Nădlac” 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru investiţia „Modernizare şi extindere corpuri de clădire, amenajare 
incintă şi dotarea cu echipamente TIC a Grupului Şcolar Jozef Gregor Tajovsky Nădlac”

6. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local Nădlac la Programul 
Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3-Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, 
domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi 
echiparea infrastrucţiunii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii 
pentru formare profesională continuă cu proiectul investiţia - „Modernizare şi extindere 
corpuri de clădire, amenajare incintă şi dotarea cu echipamente TIC a Grupului Şcolar 
Jozef Gregor Tajovsky Nădlac”.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru ” Reabilitarea reţelei de străzi în oraşul Nădlac, judeţul Arad.

8. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local Nădlac la Programul 
Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea infrastructurii de 
transport regionale şi locale, domeniul major de intervenţie 2.1- Reabilitarea şi 
modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane- înclusiv 
construcţia/reabilitarea şoselelor de centură cu proiectul „ Reabilitarea reţelei de străzi 
în oraşul Nădlac, judeţul Arad”

9. Proiect de hotârâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
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Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2009.
10. Diverse.
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 extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 27.08.2009”, care este 
aprobat cu 12 voturi DA şi 1 abţinere: Porubszki Ioan Duşan. 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 
18.08.2009, pus la dispoziţia consilierilor, odată cu invitaţia pentru şedinţă.

D-l Şproch Sorin susţine necesitatea efectuării următoarelor corecturi referitor la 
procesul verbal al şedinţei anterioare:
- referitor la punctul nr.4- corectarea sumei, astfel în loc de 3,5 milioane se va trece 
350.000 lei
- punctul nr.5- a se face corectura necesară, în sensul că este elaborată documentaţia 
pentru demararea licitaţiei în vederea desemnării celui care va elabora PUG
- punctul nr.15- a se corecta la alin.1, în loc de „susţine” se va trece „informează”
- reformularea punctului nr.16- în sensul că se va trece faptul că apreciază în mod 
favorabil activitatea Clubului sportiv
- la Diverse- pentru hărţi GIS, costul elaborării acestora este de aproximativ 150.000-
200.000 Euro, ca avantaje această lucrare presupune o mai bună evaluare a fondului 
impozabil, veniturile la bugetul local crescând cu aproximativ 20-30 %.

Deoarece nu mai sunt alte obiecţiuni, se supune la vot „proiectul de hotărâre 
privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din 
data de 18.08.2009”, cu menţiunile efectuate de către d-l consilier referitor la acesta, 
care este aprobat cu 11 voturi DA, 2 abţinere: Porubszki Ioan Duşan, Orban Balazs. 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 modificării 
organigramei Consiliului Local, precum şi a organigramei Clubului Sportiv 
„Victoria” 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 11 voturi DA, 2 abţineri: Orban Balazs, Porubszki Ioan 
Duşan;  d-l secretar face precizarea că votul necesar adoptării proiectului de hotărâre 
este votul majorităţii consilierilor prezenţi (7 voturi ).

Se trece la pct.4: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de 
fezabilitate pentru „Modernizare şi extindere corpuri de clădire, amenajare 
incintă şi dotarea cu echipamente TIC a Grupului Şcolar Jozef Gregor Tajovsky 
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 12 voturi DA, 1 abţinere: Porubszki Ioan Duşan;  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.5: „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 
de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „Modernizare şi 
extindere corpuri de clădire, amenajare incintă şi dotarea cu echipamente TIC 
a Grupului Şcolar Jozef Gregor Tajovsky 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 12 voturi DA, 1 abţinere: Porubszki Ioan Duşan;  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 participarea Consiliului 
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Local Nădlac la Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3-
Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, domeniul major de intervenţie 3.4 –
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastrucţiunii 
educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare 
profesională continuă cu proiectul investiţia - „Modernizare şi extindere 
corpuri de clădire, amenajare incintă şi dotarea cu echipamente TIC a 
Grupului Şcolar Jozef Gregor Tajovsky 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 12 voturi DA, 1 abţinere: Porubszki Ioan Duşan;  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 documentaţiei 
de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru ” Reabilitarea reţelei de străzi în 
oraşul Nădlac, judeţul 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 12 voturi DA, 1 abţinere: Porubszki Ioan Duşan;  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.8: „Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului 
Local Nădlac la Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2 –
Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale, domeniul major 
de intervenţie 2.1- Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, 
străzi urbane- înclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură cu 
proiectul „ Reabilitarea reţelei de străzi în oraşul Nădlac, judeţul 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 12 voturi DA, 1 abţinere: Porubszki Ioan Duşan;  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 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 12 voturi DA  şi 1 abţinere: Porubszki Ioan Duşan; 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: „Diverse.”
D-l primar susţine că proiectul de hotărâre referitor la aprobarea unor măsuri 

referitor la participarea Oraşului Nădlac în cadrul ADIACJA nu a fost propus pe ordinea 
de zi, deoarece şedinţa referitor la această problematică a fost reprogramată pentru 
data de 28.08.2009, dată la care se vor primi informaţiile necesare referitor la acest 
proiect, nefiind suficiente informaţii în ceea ce priveşte acest proiect în acest moment.

D-l Şproch Sorin susţine că amânarea proiectului s-a făcut deoarece se aşteaptă 
analiza cost- beneficiu, proiect care după primirea datelor solicitate, se va reintroduce 
pe ordinea de zi.

D-l Paliş Gligor prezintă adresa Consiliului de Administraţie al CS Victoria Nădlac, 
o informare referitor la sala de sport făcută de către d-l Falticska Frighes, atunci când 
va veni constructorul se vor lua măsurile care se impun.

D-l Şproch Sorin este de părere ca administratorul să facă o informare cât mai 
precisă, pentru data când apare constructorul; face precizarea că există termen de 
garanţie, iar  fondul de garantare se poate utiliza pentru remediere, dacă constructorul 
vine săptămâna viitoare, aceste deficienţe se pot remedia la data respectivă.

D-l primar informează consiliul referitor la faptul că începând de astăzi se 
desfăşoară Zilele Oraşului Nădlac, deja încep să sosească delegaţiil oficiale din 
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străinătate: Krompachy, Brezno, Budmerice, Polonia; pentru a se ocupa de fiecare 
delegaţie în parte ar fi necesar şi implicarea consilierilor locali, pentru Budmerice- d-l 
Turian Andrei, d-l consilier Kukucska Ioan, pentru Krompachy- Leginszki Susana, 
Brezno- Kovacs Ştefan, Jelsava- Kelo Andrei.

D-l Paliş Gligor susţine că, consilierii ar trebui să se ocupe de aceste delegaţii, 
deorece aceste localităţi s-au purtat foarte frumos cu delegaţiile care au participat în 
cadrul acestor localităţi cu diferite ocazii.

D-l Şproch Sorin susţine că angajatul din cadrul primăriei se va ocupa de grup, 
iar consilierul se va ocupa de întreţinerea discuţiilor.

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 extraordinare a 
Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 27.08.2009.

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

Preşedinte de şedinţă,                                  Secretar,
    Faur Maria Carmen         Gros Alexandru


