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ROMÂNIA         
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

PROCES VERBAL
încheiat azi 27.10.2009 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al 

oraşului Nădlac

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 27.10.2009 a 
fost convocată în baza Dispoziţiei primarului oraşului Nădlac nr.603/20.10.2009, prin 
convocator şi înmânarea invitaţiilor.

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

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 Ilieş Ioana Dorina- compartiment 
administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei, d-l Aldea Ioan- compartiment 
administrarea patrimoniului local, d-na Şuşlak Ana- compartiment contabilitate.

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 a şedinţei ordinare a
Consiliului local din data de 27.10.2009.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei 
extraordinare a Consiliului Local Nădlac din data de 09.10.2009.

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

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice 
pe anul 2010.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate,  a Caietului de 
sarcini, precum  şi a Regulamentului  Serviciului de iluminat public  al  oraşului Nădlac.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 312 
mp, din parcela cu nr. cad. C1, nr.top. 3594, evidenţiată în CF nr. 300090 Nădlac         
( provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.593 Nădlac), teren situat în oraşul 
Nădlac, str. T. Vladimirescu, nr.31, jud. Arad, d-lui Bobcsok Ion şi d-nei Bobcsok Ana, 
domiciliaţi în oraşul Nădlac, str. T. Vladimirescu, nr.31, jud. Arad.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a parcelei 
nr. cad. 300119, evidenţiată în CF nr.300119 Nădlac, în suprafaţă de 13834 mp.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea disponibilizării unor terenuri proprietatea 
privată a oraşului Nădlac la dispoziţia Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de 
proprietate privată asupra terenurilor Nădlac .

9.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului oraşului Nădlac în 
adunarea generală a operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. de a 
aproba înfiinţarea Punctelor de lucru ale Companiei în localităţile Ghioroc şi Ineu şi 
înregistrarea acestora la Oficiul Registrului Comerţului Arad.

10.Diverse.
D-l primar propune următoarele :
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- referitor la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi, se propune modificarea acestuia, în 
sensul introducerii a 2 proiecte de hotărâre, respectiv:  
- „Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului de iluminat public al oraşului Nădlac 
şi stabilirea formei de gestiune al acestuia »
- „Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini şi a Regulamentului  
serviciului de iluminat public  al oraşului Nădlac »
- introducerea unui nou proiect de hotărâre, înainte de Diverse, respectiv :
- « Proiect de hotărâre privind acordul de principiu referitor la darea în folosinţă 
gratuită a suprafeţei de 16 mp din parcela nr. cad.1004, 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.1004, evidenţiat în CF 
nr.10284 Nădlac ».

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 27.10.2009”, care este 
aprobat cu 11 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 
09.10.2009, 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 09.10.2009”, care este aprobat cu 10 voturi DA  şi 1 abţinere: Orban Balazs, care 
motivează votul său prin faptul că nu cunoaşte discuţiile din cadrul şedinţei anterioare, 
deoarece nu a participat la lucrările acesteia, fiind absent. 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 rectificării 
bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Nădlac pe anul 2009.”

D-l secretar precizează că este vorba doar despre rectificarea bugetului în ce 
priveşte cotele defalcate pentru învăţământ.

D-l Kukucska Ioan pune întrebarea dacă poate să voteze acest proiect de 
hotărâre având în vedere că este vorba despre cheltuielile salariale ale profesorilor.

D-l secretar îi răspunde că în acest caz nu este vorba despre stare de 
incompatibilitate, la ceea ce se referă d-l Kukucska Ioan este data la care s-a supus 
spre aprobare solicitarea profesorilor de acordare a sporurilor salariale, situaţie care 
era de incompatibilitate, fiind vorba despre interes patrimonial.

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 ( 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.4 : « Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de 
ocupare a funcţiilor publice pe anul 2010»

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 ( unanimitate de voturi );  d-l secretar face 
precizarea că votul necesar adoptării proiectului de hotărâre este votul majorităţii 
consilierilor prezenţi ( 6 voturi ).

Se trece la pct.5 : « Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului de 
iluminat public al oraşului Nădlac şi stabilirea formei de gestiune al 
acestuia ».

D-l secretar susţine că prin Hotărârea nr.138/19.09.2007 s-a aprobat demararea 
procedurii de delegare a gestiunii serviciului public de iluminat public a localităţii Nădlac 
prin modalitatea gestiunii delegate, Consiliul Local având obligaţia de a stabili prin 
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hotărâre de consiliu soluţia de delegare a gestiunii serviciului public de iluminat public a 
localităţii în conformitate cu legislaţia în vigoare, prin una din aceste modalităţi: 
contract de concesiune sau contract de parteneriat public- privat. Delegarea serviciului 
a fost aprobată fără a exista înfiinţat un serviciu în acest sens, astfel că se propune la 
art.1 aprobarea înfiinţării serviciului de iluminat public. Astăzi s-au purtat mai multe 
discuţii cu un reprezentant ANRSC, s-au primit anumite directive, sfaturi referitor la 
elaborarea documentaţiei serviciului, toate indicaţiile referitor la înfiinţarea şi delegarea 
acestuia, au fost trecute în procesul verbal elaborat de către ANRSC anul trecut când 
această instituţie a venit în control. Este necesar înfiinţarea serviciului de iluminat 
public deoarece altfel nu este ce concesiona, în anul 2007, consiliul a aprobat forma de 
delegare a serviciului, stabilind că aceasta se va efectua prin una din cele 2 modalităţi 
posibile, respectiv concesiunea sau parteneriat public-privat, având în vedere însă 
apariţia Ordonanţei nr.13/2008, aceasta nu mai prevede posibilitatea încheierii 
contractului de parteneriat, ci doar procedura de concesiune. Studiul de oportunitate va 
face parte integrantă din hotărâre, acesta propune ca formă de delegare 
concesionarea, nu înfiinţarea serviciului în subordinea Consiliului Local. Următorul 
punct de pe ordinea de zi presupune aprobarea caietului de sercini şi a Regulamentului 
serviciului, următorul pas fiind elaborarea documentaţiei pentru demararea procedurii 
de concesionare. În acest sens este necesar încheierea cu Enel a unui protocol, 
respectiv instituţia care este deţinător al reţelei de energie electrică, deoarece cel care 
va deveni operator al serviciului va trebui să aibe la dispoziţie situaţia sistemului de 
iluminat public, cu toate specificaţiile tehnice.

D-l Orban Balazs pune întrebarea cine va fi operatorul serviciului.
D-l secretar îi răspunde că operator poate să fie doar o societate specializată 

avizată ANRSC, în acest sens în vederea desemnării acestuia se va organiza o licitaţie 
publică, documentaţia de concesionare prin licitaţie publică urmând a se aproba printr-
o şedinţă ulterioară, ceea ce se va putea concesiona sunt doar corpurile de iluminat 
public, cablurile, punctele de delimitare, care vor fi stabilite prin protocolul care se va 
încheia cu Enel Electrica. Problema este faptul că în cazul în care primăria ar fi încheiat 
încă din anul 2007 contract de delegare al serviciului conform prevederilor legislaţiei în 
vigoare, acesta era valabil până la data expirării acestuia, astfel în acest caz se impune 
organizarea unei licitaţii publice în baza prevederilor Ordonanţei nr.34/2006.

D-l Cioarsă Ştefan pune întrebarea dacă este trecută redevenţa.
D-l secretar îi răspunde că toate aceste prevederi referitor la situaţia financiară 

vor face obiectul caietului de sarcini de organizare a licitaţiei, acesta făcând obiectul 
unei alte şedinţe de consiliu. La nivelul anului 2009 aceste cheltuieli cu întreţinerea 
serviciului de iluminat public s-au ridicat la aproximativ 9000 lei, ce presupune înlocuire 
de becuri, reparaţii la cablu dacă s-a constatat că a fost rupt.

D-l Orban Balazs pune întrebarea ce se află în administrarea oraşului în ce 
priveşte acest serviciu, deoarece doar această parte va putea fi concesionată.

D-l secretar îi răspunde că este vorba despre consolă, corp, lampă, toate 
bunurile care vor fi concesionate vor reieşi din protocolul care se va încheia cu Enel 
Electrica, de asemenea mai sunt becuri care se află încă în garanţie, legea nr.230/2006 
este legea de bază care reglemntează clar situaţia şi modalitatea de concesionare a 
serviciului de iluminat public, mai ales în cazul în care oraşul nu are preluat tot sistemul 
de distribuţie al serviciului de iluminat public.

D-l Onea Mircea este de părere că la data la care se va proceda la elaborarea 
documentaţiei în vederea organizării licitaţiei publice de concesionare al serviciului, a 
se căut ape internet preţul la care s-a contractat concesiune şi de către alte 
administraţii de mărime aproximativ identică cu oraşul Nădlac, de asemenea este 
necesar a se ţine cont de faptul că întreaga reţea de becuri din localitate a fost 
schimbată, a se ţine cont de asemenea şi de cheltuielile bugetare ale acestui serviciu 
aferente anilor anteriori, deoarece întreţinerea acestui serviciu va fi destul de greu de 
suportat de la buget.

D-l secretar susţine că documentaţia referitor la concesionarea serviciului 
probabil va fi definitivată în luna decembrie, sau ianuarie 2010.
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D-l Onea Mircea este de părere că se impune să existe o situaţie de control 
asupra reparaţiilor care vor fi efectuate, precum şi asupra preţurilor, de asemenea sunt 
corpuri care mai sunt încă în garanţie, ce se întâmplă în caz de avarie, furtună, dacă se 
ard toate becurile, sunt situaţii diverse de care trebuie să se ţină cont la data elaborării 
caietului de sarcini în vederea alegerii operatorului.

D-l secretar susţine că o schiţă a caietului de sarcini se va trimite către comisii, 
discuţii prealabile referitor la acesta pot avea loc în comisii, de asemenea şi în cadrul 
şedinţei, după care funcţie de propuneri, se poate vota acest proiect definitiv.

D-l Onea Mircea susţine că la Curtici întreţinerea serviciului costă 619.000 Euro 
plus TVA pe an, dar care presupune recondiţionarea întregii instalaţii, la Gheorgheni 
10.000 Euro plus TVA, aceasta la nivelul anului 2007, trebuie căutate alte concesionări 
de la alte localităţi.

D-l Lupşa Eugen este de părere că reducerea cheltuielilor la iluminat public se 
poate efectua şi prin instalare de senzori de mişcare, în acest fel, sumele putând fi 
utilizate pentru întreţinerea acestui serviciu.

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 11 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 Caietului de 
sarcini şi a Regulamentului  serviciului de iluminat public  al oraşului Nădlac ”

D-l secretar mai face precizarea că Enel Elecrica este obligată să ne pună la 
dispoziţie toate documentaţiile tehnice referitor la reţeaua de iluminat public, în acest 
sens este posibil să existe situaţia ca documentaţiile care se aprobă la acest punct să 
nu corespundă realităţii şi să fie necesar corectarea acestora, toate datele tehnice au 
fost luate de la prestatorul de serviciu care s-a ocupat de raparaţii la reţeaua de 
energie electrică pe parcursul anilor trecuţi. Aceste documentaţii, respectiv caietul de 
sarcini al serviciului şi Regulamentul se vor reflecta în caietul de sarcini al licitaţiei 
privind delegarea.

D-l Kukucska Ioan susţine că este destul de interesantă denumirea, respectiv 
„caiet de sarcini al serviciului.”

D-l secretar susţiee că aceasta este denumirea preluată din lege, este vorba de 
fapt despre specificaţiile tehnice şi juridice, documentaţii care vor fi anexe ale 
procedurii de delegare a serviciului.

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 11 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 pct.7: « Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului 
în suprafaţă de 312 mp, din parcela cu nr. cad. C1, nr.top. 3594, evidenţiată în 
CF nr. 300090 Nădlac ( provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.593 
Nădlac), teren situat în oraşul Nădlac, str. T. Vladimirescu, nr.31, jud. Arad, d-
lui Bobcsok Ion şi d-nei Bobcsok Ana, domiciliaţi în oraşul Nădlac, str. T. 
Vladimirescu, 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 11 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.8: „Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin 
licitaţie publică a parcelei nr. cad. 300119, evidenţiată în CF nr.300119 
Nădlac, în suprafaţă de 13834 mp.”

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 
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de hotărâre, fiind pronunţate 11 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 disponibilizării 
unor terenuri proprietatea privată a oraşului Nădlac la dispoziţia Comisiei 
locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor 
Nădlac .”

D-l secretar face precizarea că este vorba despre parcelele de teren din dreapta 
gropii de deşeuri, care vor face obiectul ofertelor de punere în posesie a persoanelor 
îndreptăţite înscrise în anexa nr.39 a lucrării de fond funciar întocmite în baza 
prevederilor Legii nr.1/2000, respectiv a celor înscrise în anexa nr.23 a lucrării de fond 
funciar întocmite în baza prevederilor Legii nr.247/2005.

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 11 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 mandatarea 
reprezentantului oraşului Nădlac în adunarea generală a operatorului regional 
S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. de a aproba înfiinţarea Punctelor de lucru 
ale Companiei în localităţile Ghioroc şi Ineu şi înregistrarea acestora la Oficiul 
Registrului Comerţului 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 11 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 acordul de principiu 
referitor la darea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 16 mp din parcela nr. 
cad.1004, 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.1004, evidenţiat în CF nr.10284 Nădlac ”.

D-l secretar face precizarea că acest proiect de hotărâre este identic cu 
hotărârea aprobată în 22.09.2009, problema este că din eroare s-a trecut în acea 
hotărâre un alt topografic, în loc de 1004, s-a trecut 793, astfel că se propune 
adoptarea unei alte hotărâri şi revocarea celei anterioare, această hotărâre urmând a fi 
transmisă şi către STS, urmând a se proceda la parcelare, după care se va proceda la 
supunerea spre aprobare a hotărârii de dare în folosinţă gratuită către această 
instituţie a parcelei rezultate în urma parcelării, respectiv 16 mp.

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 ( 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.12: „Diverse.”
D-l Rău-Lehoczki Adrian prezintă consiliului rezultatele obţinute de către clubul 

sportiv Victoria Nădlac, respectiv medaliile obţinute la concursurile desfăşurate în acest 
an la luptele la sol.

D-l Lupşa Eugen prezintă adresa semnată de către 25 cetăţeni din localitate care 
îşi manifestă nemulţumirea faţă de canalul care trece pe strada Pescăriei, care este 
colmatat, reţine apa, distrugând casele din apropierea amenajării piscicole, creând 
igrasie, miros neplăcut, inundă pivniţele caselor, nefiind luată nici o măsură în vederea 
remedierii.

D-l Aldea Ioan susţine că a discutat cu reprezentantul societăţii Piscicola, care 
susţine că ar fi intenţionat decolmatarea canalului, însă cetăţenii care locuiesc pe acea 
stradă, au ieşit protestând de faptul că se distrug pomii care se află lângă acesta, astfel 
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că s-a oprit, acum utilajul este stricat, nu poate să intervină, iar după terminarea 
pescuitului va proceda funcţie de repararea utilajului, la decolmatarea canalului.

D-l Lupşa Eugen este de părere că cei de la compartimentul administrarea 
patrimoniului local trebuiau să se sesizeze şi să ia măsuri de remediere a neregulilor 
constatate, luând măsurile care se impun, de asemenea sancţionarea contravenţională 
a societăţii în cauză.

D-l primar susţine referitor la zgomotele puternice care se aud pe parcursul zilei, 
precum şi pe timp de noapte, care deranjează locuitorii oraşului, societatea  a fost 
amendată contravenţional de către poliţie, aceasta susţine că o va achita când va avea 
chef, în zonă a venit şi Garda de Mediu, având în vedere sesizarea locuitorilor, a stat 
chiar 2 zile, ca să urmărească ce se întâmplă, a măsura decibelii, însă la data 
respectivă societatea nu  a mai lansat nici un fel de împuşcături, fiind probabil 
informată despre controalele venite în zonă.

D-l Lupşa Eugen susţine că nu este posibil ca o societate să deranjeze sute de 
cetăţeni din Nădlac, din moment ce locuitorii au obligaţia de a face curat în faţa casei, 
curăţând şanţurile, tot aşa o societate comercială este obligată de a face curat şi a 
decolmata canalul de care se foloseşte, există în acest sens hotărâre de consiliu care se 
impune a fi pusă în aplicare, poliţia comunitară să aplice amenzi până ce canalul nu va 
fi decolmatat. De asemenea, pune întrebarea care sunt taxele achitate de către această 
societate la bugetul local de pe amenajarea piscicolă.

D-l secretar susţine că se plăteşte impozit pe construcţii, iar pentru teren, 
societatea plăteşte taxă la ADS; era în discuţie posibilitatea preluării terenurilor 
proprietatea Statului de la ADS la administraţiile publice, această propunere însă nu a 
fost aprobată de către forul legislativ, în acest fel puteam lua noi redevenţa sau prelua 
terenul- completează d-l primar.

D-l secretar prezintă problema nerezolvată a cabinetelor medicale, discuţii care 
au fost purtate la o şedinţă anterioară a consiliului, în domeniu a apărut Decizia nr.11 
din 04.09.2009 care prevede faptul că avizul privind înfiinţarea unui punct secundar de 
lucru se emite numai dacă în localitatea unde se doreşte înfiinţarea punctului secundar 
de lucru nu mai funcţionează un alt cabinet medical sau localitatea unde se doreşte 
înfiinţarea punctului secundar de lucru nu se află la o distanţă mai mare de 15 km de 
cabinetul medical. De asemenea, noua reglementare stabileşte faptul că prin excepţie 
de la condiţiile prevăzute anterior, pot fi înfiinţate puncte secundare de lucru numai 
dacă în zona unde se doreşte înfiinţarea punctului secundar de lucru este o solicitare 
majoră de servicii medicale, iar dacă se solicită un punct secundar de lucru pentru un 
cabinet de medicină de familie, în localitatea respectivă nu există cabinete medicale cu 
mai puţin de 2.000 de asiguraţi înscrişi pe lista medicului respectiv. În acest caz, 
solicitarea d-nei dr. Pătroi Veronica nu poate intra în discuţie, deoarece chiar în situaţia 
în care se va acorda acest spaţiu către d-na dr., aceasta nu va putea obţine aviz de 
funcţionare, acest răspuns i se va trimite, pentru a cunoaşte poziţia autorităţii locale, 
conform legii. Referitor la spaţiul eliberat de către dr. Sitaru Cassian, contract de 
concesiune care s-a reziliat, acesta a mai fost solicitat de către un alt medic care se 
încadrează prevederilor legale.

D-l Lupşa Eugen susţine ca pentru şedinţa viitoare să fie elaborat proiectul de 
hotărâre în vederea acordării acelui spaţiu eliberat de către dr. Sitaru către acel medic, 
respectiv concesionarea sau vânzarea 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 27.10.2009.

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

Preşedinte de şedinţă,                                  Secretar,
    Faur Maria Carmen         Gros Alexandru
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