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ROMÂNIA           
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

PROCES VERBAL
încheiat azi 28.04.2009 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al 

oraşului Nădlac.

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 28.04.2009 a 
fost convocată în baza Dispoziţiei primarului oraşului Nădlac nr.190/22.04.2009, prin 
convocator şi înmânarea invitaţiilor.

La lucrările şedinţei participă următorii consilieri: Cioarsă Ştefan Traian, Faur 
Maria Carmen, Kiszel Duşan, 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-na consilier Huszarik Alexandrina Nicoleta.

La şedinţă mai participă: d-l secretar Alexandru Gros şi d-na consilier juridic 
Crişan Alina. D-l primar Vasile Ciceac lipseşte motivat, fiind plecat într-o delegaţie la 
Bruxelles.

În calitate de invitaţi participă: d-na Mihaela Indricău- reprezentant Centru de 
Resurse pentru participare publică, d-na Ilieş Ioana Dorina şi d-l Aldea Ioan-
compartiment administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei, 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 ordinare a 
Consiliului local Nădlac din data de 28.04.2009.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei 
extraordinare al Consiliului Local Nădlac din data de 16.04.2009.

3.Proiect de hotărâre privind încheierea şi aprobarea exerciţiului bugetar pe anul 
2008.

4.Proiect de hotărâre privind obligaţiile şi răspunderile care revin instituţiilor 
publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a localităţii.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 923 
mp, parcela cu nr. cad.1095, evidenţiată în CF nr.10484 Nădlac, teren situat în Cart. 
Viile Vechi, nr.47, d-lui Morong Francisc, domiciliat în oraşul Nădlac, Cart. Viile Vechi, 
nr.47.

6.Proiect de hotărâre privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local Nădlac 
nr.173/28.10.2008.

7.Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a unor bunuri.
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului la apă potabilă şi a tarifelor la 

canalizare- epurare.
9.Proiect de hotărâre privind dispunerea radierii dreptului de uzufruct viager din 

CF nr.2569 Nădlac.
10.Diverse.

după care consultă consilierii dacă sunt obiecţii sau alte propuneri cu privire la aceasta.
D-l primar propune:

- introducerea pe ordinea de zi ca şi pct.10:
- „Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii de noi membrii în cadrul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Apa Canalizare judeţul Arad, aprobarea statutului şi actului 
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constitutiv modificat şi mandatarea primarului să semneze hotărârea AGA ce cuprinde 
aceste prevederi.”

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 28.04.2009”, cu 
propunerea de modificare a acesteia, care este aprobat cu 11 voturi DA  şi 3 abţinere: 
Şproch Sorin Ivan, Lupşa Eugen, Faur Maria Carmen. 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 
16.04.2009, 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 16.04.2009”, care este aprobat cu 11 voturi DA şi 3 abţinere: Şproch Sorin Ivan, 
Lupşa Eugen, Faur Maria Carmen, 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 încheierea şi aprobarea
exerciţiului bugetar pe anul 2008.»

D-l secretar face precizarea că votul necesar adoptării proiectului de hotărâre 
este votul majorătăţii consilierilor în funcţie (8 voturi ).

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, fiind aprobat cu 11 voturi DA şi 3 abţinere: Şproch Sorin Ivan, 
Lupşa Eugen, Faur Maria Carmen.

Se trece la pct.4: „Proiect de hotărâre privind obligaţiile şi răspunderile 
care revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna 
gospodărire a localităţii.”

D-l secretar face precizarea că votul necesar adoptării proiectului de hotărâre 
este votul majorităţii consilierilor în funcţie ( 8 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 11 voturi DA şi 3 abţinere: Şproch Sorin Ivan, 
Lupşa Eugen, Faur Maria Carmen.

Se trece la pct.5: „Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 
terenului în suprafaţă de 923 mp, parcela cu nr. cad.1095, evidenţiată în CF 
nr.10484 Nădlac, teren situat în Cart. Viile Vechi, nr.47, d-lui Morong Francisc, 
domiciliat în oraşul Nădlac, Cart. Viile Vechi, nr.47.”

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 11 voturi DA şi 3 abţinere: Şproch Sorin Ivan, 
Lupşa Eugen, Faur Maria Carmen.

Se trece la pct.6: „Proiect de hotărâre privind rectificarea Hotărârii 
Consiliului Local Nădlac nr.173/28.10.2008.”

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 11 voturi DA şi 3 abţinere: Şproch Sorin Ivan, 
Lupşa Eugen, Faur Maria Carmen.
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Se trece la pct.7: „Proiect de hotărâre privind declararea de interes public 
local a unor bunuri.”

D-na Mazuch Marinela susţine că referatele compartimentelor de specialitate 
care susţin proiectele de hotărâre ar trebui să fie mult mai cuprinzătoare, să cuprindă 
toate informaţiile, chiar referitor la acest punct, nu se înţelege despre ce bunuri este 
vorba.

D-na Ilieş Dorina susţine că este vorba despre bunurile care au intrat în 
concesiune către Compania de Apă, conform adresei acestei instituţii, iar bunurile în 
cauză sunt enumerate în cuprinsul acestei adrese.

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 12 voturi DA şi 2 abţinere: Lupşa Eugen, Faur 
Maria Carmen.

Se trece la pct.8: „Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului la apă 
potabilă şi a tarifelor la canalizare- epurare.”

D-na Mazuch Marinela întreabă dacă există cineva care să urmărească modul 
cum se fac majorările la preţuri referitor la apă şi canalizare, în baza proiectului 
Samtid.

D-l secretar susţine că majorările la tarife se fac în baza propunerii operatorului, 
conform cu avizul de oportunitate al ANRSC, această autoritate urmăreşte modalitatea 
prin care se fac majorările la tarife.

D-l Kovacs Ştefan susţine că aceste majorări de preţuri trebuie să fie coform cu 
graficul care a fost aprobat anterior de către Consiliul Local.

D-na Mazuch Marinela susţine că în 2007 majorarea s-a efectuat cu un procent 
de 35 %, în 2008 cu 35 %, 2009 -35 %, iar în 2010 urmează majorarea conform 
graficului să fie de 10,9 %; din moment ce s-a acceptat participarea oraşului în cadrul 
proiectului Samtid, precum şi condiţiile, nu avem ce face, doar că aceste creşteri de 
preţuri sunt în detrimentul cetăţenilor; se constată faptul că momentan oraşul nostru 
are cele mai mici tarife, însă trebuie avut în vedere faptul că la noi reţeaua de apă la 
data accesării proiectului era mult mai bine dezvoltată, faţă de celelalte localităţi, parte 
al programului.

D-l secretar face precizarea că votul necesar adoptării proiectului de hotărâre 
este votul majorităţii consilierilor în funcţie ( 8 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 şi 1 abţinere: Cioarsă Ştefan.

Se trece la pct.9: „Proiect de hotărâre privind dispunerea radierii 
dreptului de uzufruct viager din CF nr.2569 Nădlac.”

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 14 voturi DA ( unanimitate de voturi).

Se trece la pct.10: „Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii de noi 
membrii în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apa Canalizare 
judeţul Arad, aprobarea statutului şi actului constitutiv modificat şi 
mandatarea primarului să semneze hotărârea AGA ce cuprinde aceste 
prevederi.””

D-l secretar face precizarea că votul necesar adoptării proiectului de hotărâre 
este votul majorităţii consilierilor în funcţie ( 8 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 şi 1 abţinere: Kiszel Duşan.
Se trece la pct.11:”Diverse”.
D-l secretar prezintă adresa d-nei Goldberger Maria care intenţionează să facă 

donaţia către Consiliul Local având ca obiect imobilul situat pe str. G. Enescu, nr.143, 
Nădlac, imobil aflat în stare degradată, dânsa având domiciliu în Ungaria, se solicită un 
aviz de principiu în acest sens, toţi consilierii fiind de acord cu această ofertă, urmând 
ca la o şedinţă viitoare să fie prezentat consiliului spre aprobare un proiect de hotărâre 
referitor la acceptul de donaţie a imobilului mai sus menţionat.

D-l secretar prezintă consiliului adresa societăţii Foradex care propune consiliului 
achiziţionarea ştrandului din localitate, în contul datoriilor pe care le are societatea 
Apoterm Nădlac către Foradex, sau concesionarea pentru o perioadă de 49 ani a 
acestuia; face precizarea faptului că ştrandul este proprietatea publică a oraşului.

D-l Lupşa Eugen susţine că această propunere se va dezbate în şedinţa comisiilor 
de specialitate, după care se va da un răspuns, care va fi promovat sub forma unui 
proiect de hotărâre.

D-l Şproch Sorin susţine că datoriile societăţii Apoterm Nădlac către societatea 
Foradex sunt în cuantum de aproximativ 1 miliard 200 milioane lei vechi, societatea 
Apoterm are încă de încasat sume de la clienţi, însă ştrandul nu poate fi dat în contul 
datoriilor pe care le are societatea, deoarece serviciul de energie termică este 
concesionat de către Consiliul Local către această societate; trebuie avut în vedere şi 
aspectul că este posibil să fie găsiţi şi alţi investitori, ştrandul nu poate fi dat în 
schimbul datoriilor, deoarece nu Consiliul local are datorii către Foradex.

D-l secretar susţine că orice variantă se va propune nu se poate efectua decât 
prin procedura organizării licitaţiei publice, conform dispoziţiilot legale, trebuie însă luat 
în considerare faptul că procedura de concesionare este mai de durată.

D-na Mazuch Marinela susţine următoarele:
- având în vedere criza economică, măsurile care au început a fi luate, respectiv 
încasarea lichidităţilor, reducerea cheltuielilor, a indemnizaţiilor, salariilor, a primelor 
salariaţilor, trebuie văzut şi modul de atragere a unor venituri la bugetul local, nu cu 
efect imediat, dar ca şi propunere ar fi realizarea unui studiu referitor la oportunitatea 
transformării primăriei în plătitor de TVA, o evaluare a posibilităţii de trecere a 
instituţiei la acest sistem, fiind posibil să crească în acest sens veniturile.
- parcarea de la Jackson- Vamă, ar fi necesar să se identifice cine este proprietarul 
terenului din zonă, a se identifica, cât este suprafaţa care aparţine societăţii, cât este a 
Consiliului Local, identificarea clară a suprafeţei parcării 
- având în vedere reducerea veniturilor, precum şi propunerea de organizare a 
festivalului gastronomic pe data de 31 mai, consideră neoportun organizarea acestui 
eveniment, sigur sume pentru acest eveniment au fost aprobate la Casa de Cultură, 
dar problema sunt încasările, trebuie să fim prudenţi în ce priveşte cheltuielile, acest 
eveniment se poate organiza odată cu manifestările de Zilele oraşului din luna august, 
nu este cel mai potrivit moment de a se organiza acest eveniment, având în vedere 
faptul că veniturile bugetului sunt reduse considerabil
- referitor la terenul care a fost vândut de către Consiliu către societatea La Strada 
Expres SRL, prin licitaţie publică, şi deoarece s-a constatat prin sentinţă revocarea 
vânzării terenului, precum şi a contractului de vânzare- cumpărare a terenului, dacă 
lucrarea care se propune a se realiza de către Anif este de importanţă pentru localitate, 
este logic că din bugetul local o lucrare de asemenea anvergură nu poate fi realizată; 
trebuie însă luat în considerare şi aspectul că suntem datori către această societate o 
sumă ca urmare a investiţiei efectuate pe acest teren de către societate, investiţie care 
rezultă din raportul de evaluare al terenului; s-a efectuat afirmaţia că înainte de a se 
termina lucrarea la E 69, Anif trebuia să facă lucrarea la acest canal, drumul este pe 
final, iar această lucrare nici măcar nu s-a început, se pune întrebarea dacă consiliul 
local îşi poate revoca hotărârea dată cu privire la revocarea contractului de vânzare-
cumpărare pe cale amiabilă, precum şi referitor la sumele de bani datorate.
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D-l secretar susţine că hotărârea consiliului local referitor la vânzarea 
terenului este definitivă şi irevocabilă, instanţa judecătorească a admis acţiunea în 
contencios a Instituţiei Prefectului, astfel că hotărârea referitor la vânzarea terenului 
este nulă de drept, nelegalitatea acesteia nu are legătură cu lucrarea care urmează a fi 
executată de către Anif, problema este că ne-am întabulat peste proprietatea Statului.

D-na Mazuch Marinela susţine că hotărârea este definitivă, dar trebuie văzut 
dacă există convingerea că Anif va face această lucrare.

D-l Şproch Sorin susţine că instanţa a revocat hotărârea consiliului referitor la 
vânzarea terenului,a discutat cu d-l primar, care e plecat la Bruxelles, se pare că există 
confirmarea că această lucrare se va începe de săptămâna viitoare, preţul referitor la 
ceea ce s-a adus îmbunătăţire la teren a fost stabilit prin raport de expertiză, consiliul a 
fost de acord cu rezolvarea situaţiei, repsectiv revocarea contractului de vânzare-
cumpărare pe cale amiabilă, problema este doar suma de bani care trebuie virată 
societăţii, în perioada de criză, problema sunt veniturile; având în vedere faptul că 
există temerea că Anif nu va începe lucrarea, suma de bani nu se va vira până ce nu 
există convingerea că aceasta va fi demarată.

D-l secretar pune întrebarea dacă consiliul doreşte ca actul de revocare a 
contractului de vânzare- cumpărare a terenului să fie semnat sau nu, deoarece acesta 
urmează a se perfecta chiar mâine, iar dacă va exista mandat din partea consiliului 
pentru nesemnarea acestuia, trebuie procedat în consecinţă.

D-l Şproch Sorin susţine că d–l primar a discutat cu reprezentanţii Anif, care 
confirmă începerea lucrării la canal de săptămâna viitoare, oricum acest aspect nu are 
legătură cu contractul de vânzare- cumpărare, deoarece oricum hotărârea de vânzare a 
terenului este nulă, sentinţa fiind definitivă şi irevocabilă în acest sens, singura 
posibilitate în acest moment este identificarea suprafeţei care aparţine oraşului, 
parcelarea şi vânzarea terenului, la preţul stabilit conform raportului de evaluare.

D-l Cioarsă Ştefan susţine că există nenumărate sesizări din partea cetăţenilor 
referitor la atitudinea tinerilor care atunci când se întorc noaptea de la discotecă, sparg 
geamurile cetăţenilor, casele sunt date cu grafitti, aceasta s-a întâmplat deja de 
nenumărate ori, organele competente ar trebui să ia măsuri în acest sens pentru 
iedntificarea făptuitorilor.

D-l Kovacs Ştefan susţine că într-adevăr pe centru într-o sâmbătă au fost pictate 
şi date cu grafitti un număr de aproximativ 40 imobile, organele de poliţie şi poliţie 
comunitară ar trebui să ia măsurile legale care se impun în acest sens, identificarea 
făptuitorilor şi sancţionarea acestora.

D-l secretar susţine că în noaptea când s-au întâmplat aceste evenimente, a avut 
loc o acţiune comună a poliţiei din Nădlac şi Şeitin, precum şi poliţie comunitară, 
nimeni nu a observat absolut nimic, trebuie văzut dacă există sesizări scrise la poliţie şi 
care este stadiul rezolvării acestora.

D-l Cioarsă Ştefan susţine că se constată dezinteres din partea autorităţilor 
referitor la depistarea autorilor şi luarea măsurilor legale.

D-l Şproch Sorin susţine că trebuie să se transmită cetăţenilor faptul că la orice 
faptă care contravine regulilor de convieţuire, trebuie depusă sesizare în scris, la 
poliţie, primărie, poliţie comunitară, pentru că fiecare are termen legal de răspuns, 
chiar săptămâna viitoare va avea loc şedinţa comisiei locale de ordine publică, dată la 
care va fi ridicată şi această problemă, precum şi reglementarea traficului rutier, 
contractul cu Benefic referitor la sistemul de supraveghere video a traficului rutier, 
deoarece radarul stă mai mult intalat chiar la ieşirea din localitate, iar principalul 
obiectiv al consiliului este reducerea vitezei în localitate, respectiv de la curba de la 
intrare în Nădlac, Niţu, şi până la restaurantul Koliba.

D-l Lupşa Eugen propune ca la şedinţa comisiei să se efectueze propunerea 
referitor la modificarea vitezei de circulaţie la intrarea în localitate de la 50 km/oră, la 
70 km/oră.

D-l Paliş Gligor prezintă informarea Clubului sportiv Victoria Nădlac referitor la 
veniturile şi cheltuielile Clubului pentru primul trimestru al anului 2009, pe ramuri 
sportive, hotărârea nr.1, precum şi hotărârea nr.2, respectiv tarifele practicate şi 
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regulamentul de funcţionare a bazelor sportive în aer liber, precum şi rezultatele 
obţinute la competiţiile naţionale şi internaţionale.

D-l Kovacs Ştefan susţine că au fost reduse cheltuielile referitor la participarea la 
competiţiile sportive din străinătate, deoarece acestea au fost susţinute financiar de 
către părinţii copiilor.

D-na Mazuch Marinela felicită clubul pentru rezultatele obţinute, constată faptul 
că tarifele referitor la terenul mare de fotbal sunt cam ridicate, respectiv închirierea se 
face pentru 200 lei/oră, este destul de mult, trebuie să se adune un grup mai mare de 
copii pentru ca să poată plăti această sumă pentru acces pe teren.

D-l Paliş Gligor susţine că aceste tarife au fost stabilite având în vedere şi de 
ceea ce se beneficiază pentru acces pe teren, utilităţile sunt destul de costisitoare, iar 
dacă se va constata că nu vor fi interesaţi pentru închirierea acestora, tarifele se pot 
reduce oricând.

D-l Şproch Sorin susţine că până în 1989 terenul era bunul tuturor locuitorilor, 
pentru a face sport şi a avea acces la diferite facilităţi, trebuie şi plătit, deoarece nimic 
nu este pe gratis, este acces la vestiar, sală, apă iar toate acestea trebuie plătite de 
către Club.

D-l secretar susţine având în vedere că în fiecare an la sfârşitul lunii mai are loc 
festivalul culinar, de asemenea având în vedere criza financiară cu care se confruntă 
bugetul local, consilierii să se pronunţe dacă doresc ca acest eveniment să se 
organizeze, un acord de principiu în acest sens, în sens de organizare sau nu a 
acestuia.

D-l Balint Gheorghe este de părere că neajunsurile localităţii nu se pot acoperi cu 
realizarea acestor evenimente festive, banii s-ar putea aloca în puncte realizabile, este 
împotriva a se face aceste activităţi, întreabă totodată modul de stabilire a datei şi orei 
şedinţei consiliului local, de asemenea şi referitor la faptul dacă lipsa la şedinţă a 
consilierului poate să fie considerată motivată.

D-l secretar îi răspunde că, conform cu Regulamentul de organizare şi 
funcţionare aprobat de către Consiliul Local, şedinţele ordinare se desfăşoară lunar în 
ultima zi de marţi a lunii, vara la orele 17,oo, iara orele 16,oo, iar şedinţele 
extraordinare sunt convocate ori de câte ori este nevoie, referitor la absenţa 
consilierilor la şedinţe, acestea sunt considerate motivate sau nemotivate, funcţie de 
motivul absenţei acestuia, de asemenea conform cu Regulamentul aprobat.

D-l Kovacs Ştefan susţine că având în vedere lipsa veniturilor în 2009, criza 
financiară cu care ne confruntăm, festivalul gastronomic s-ar putea desfăşura odată cu 
Zilele oraşului în luna august, cheltuielile fiind mult reduse în acest sens.

D-l Paliş Gligor susţine că chiar în prima ediţie a festivalului gastronomic, acest 
eveniment a avut loc odată cu Zilele oraşului, iar următorii ani, aceste evenimente au 
fost organizate separat, se poate ca aceste evenimente să fie comasate, se poate să fie 
desfăşurate de vineri şi până duminică, cel mai oportun ar fi ca în acest an aceste două 
evenimente să fie comasate, iar anul viitor funcţie de venituri se va lua hotărârea în 
consecinţă.

Se supune la vot propunerea de organizare a celor două evenimente, respectiv 
festivalul gastronomic şi Zilele oraşului, în aceeaşi perioadă, respectiv comasarea lor, şi 
organizarea în ultimul week-end din luna august, fiind acordat un aviz de principiu în 
acest sens cu 11 voturi DA, 2 abţinere: Rău-Lehoczki Adrian Ilie,  Orban Balazs şi 1 vot 
NU: Porubszki Ioan.

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 28.04.2009.

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

Preşedinte de şedinţă,                                  Secretar,
   Kovacs Ştefan Andrei         Gros Alexandru


