
JURIDIC 01.10.2009 1

ROMÂNIA         
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

PROCES VERBAL
încheiat azi 29.09.2009 în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al 

oraşului Nădlac

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 29.09.2009 a 
fost convocată în baza Dispoziţiei primarului oraşului Nădlac nr.489/24.09.2009, prin 
convocator şi înmânarea invitaţiilor.

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

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

În calitate de invitat participă: d-l Aldea Ioan- compartiment administrarea 
patrimoniului local.

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 al şedinţei extraordinare a 
Consiliului local Nădlac din data de 29.09.2009.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a 
Consiliului Local Nădlac din data de 22.09.2009.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului referitor la modul de 
implementare al proiectului „ Sistem Integrat de gestionare a deşeurilor judeţul Arad”.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor 
tehnico- economici şi a planului anual de evoluţie a tarifelor şi a taxelor pentru 
Proiectul „Sistem Integrat de gestionare a deşeurilor judeţul Arad”

5.Proiect de hotărâre privind organizarea păşunatului pe teritoriul administrativ 
al oraşului Nădlac.

6.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 29.09.2009”, care este 
aprobat cu 10 voturi DA şi 1 abţinere: Şproch Sorin. 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 
22.09.2009, 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 ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 
22.09.2009”, care este aprobat cu 10 voturi DA, 1 abţinere: Şproch Sorin. 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 acordului 
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referitor la modul de implementare al proiectului „Sistem Integrat de 
gestionare a deşeurilor 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 8 voturi DA şi 3 abţinere: Mazuch Marinela, Şproch Sorin, 
Onea Mircea;  d-l secretar face precizarea că votul necesar adoptării proiectului de 
hotărâre este votul a 2/3 din numărul consilierilor în funcţie (10 voturi), nefiind 
întrunită majoritatea necesară adoptării acestui proiect de hotărâre.

Se trece la pct.4: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de 
Fezabilitate, a indicatorilor tehnico- economici şi a planului anual de evoluţie a 
tarifelor şi a taxelor pentru Proiectul „Sistem Integrat de gestionare a 
deşeurilor 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 7 voturi DA şi 4 abţinere: Onea Mircea, Lupşa Eugen, 
Mazuch Marinela, Huszarik Alexandrina;  d-l secretar face precizarea că votul necesar 
adoptării proiectului de hotărâre este votul majorităţii consilierilor în funcţie (8 voturi ), 
nefiind întrunită majoritatea necesară adoptării acestui proiect de hotărâre.

Se trece la pct.5: „Proiect de hotărâre privind organizarea păşunatului pe 
teritoriul administrativ al oraşului Nădlac.”

D-l Lupşa Eugen susţine că este necesar corectarea erorii materiale din cuprinsul 
art.9, în sensul că se trece doar art.7. Referitor la capitolul contravenţii şi sancţiuni, 
alin.1 şi alin.2, propune ca amenda să fie stabilită între 1000-1500 lei.

D-l secretar susţine că acestea sunt stabilite prin Legea zootehniei, limitele 
neputând fi modificate, consiliul local având competenţa de stabilire a amenzilor doar în 
acele domenii care nu sunt reglementate de lege, încadrarea faptei şi a limitelor în 
acest sens fiind efectuată de către agentul constatator funcţie de gravitatea faptei.

D-l Lupşa Eugen pune întrebarea dacă şi cele stabilite la art.14 sunt stabilite tot 
prin Legea zootehniei.

D-l secretar îi răspunde că şi acestea sunt stabilite tot prin această lege, 
neputând modificate de către consiliu.

D-l Porubszki Ioan propune în ce priveşte capitolul II să fie stabilită perioada 
când este permis păşunatul pe alte categorii de terenuri, respectiv să fie aceeaşi 
perioadă ca şi pentru păşunatul pe păşune.

D-na Faur Maria este de părere că tocmai acesta este şi rostul acestui proiect de 
hotărâre, respectiv reglementarea păşunatului pe alte categorii de terenuri.

D-l Porubszki Ioan susţine că în cazul în care nu se trece nici o perioadă, 
proprietarii de ovine vor ieşi la păşunat pe toată perioada anului, eventual se poate 
stabili ca în afara perioadei stabilite la art.1, să se poată păşuna pe alte categorii de 
terenuri, dar transportul animalelor se va efectua cu mijloace specializate. Ce este 
foarte important adoptarea acestui proiect de hotărâre, eventual se poate preciza că în 
cazul în care acelaşi proprietar de ovine are mai multe abateri consecutive, se va 
proceda la retragerea autorizaţiei de funcţionare, deoarece aceştia pur şi simplu 
sfidează pe proprietarii de terenuri agricole, la care distrug culturile.

D-l Rău-Lehoczki Adrian susţine că tocmai acesta este rolul reglementării 
păşunatului, pentru a se putea permite şi în afara perioadei stabilite pentru păşunat pe 
păşune, deoarece alta este perioada când se poate păşuna pe mirişte şi porumbişte.

D-l secretar susţine că în localitate există  400 ha păşune, doar că proprietar nu 
este oraşul, ci sunt persoane fizice, nu s-a schimbat destinaţia acestora, ci doar 
proprietarul, de exemplu doar parohia ortodoxă are aproximativ 30 ha păşune. În ce 
priveşte perioada de păşunat pe păşune, aceasta este stabilită prin lege.

D-l Porubszki Ioan susţine că a intrat pe site-ul a mai multor primării din ţară, s-
a uitat peste hotărârile de consiliu adoptate de către consiliile locale, hotărâri cu 
referire la păşunat.

D-l secretar susţine că marea majoritate a primăriilor reglementează păşunatul 
pe păşunea comunală, consiliul local nu prea poate să instituie reguli în ce priveşte 
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domeniul privat, este vorba despre proprietatea privată a persoanelor fizice, ceea ce 
poate să facă este reglementarea deplasării de exemplu a animalelor pe drumurile 
agricole.

D-l Rău- Lehocski Adrian pune întrebarea dacă proprietarul de teren agricol are 
vreun avantaj dacă permite să păşuneze pe aceasta.

D-l secretar îi răspunde că nu există nici un avantaj în afară de cel pecuniar.
D-l Şproch Sorin susţine că autoritatea publică are ca obligaţie reglementarea 

păşunatului, având în vedere pagubele însemnate provocate de animale proprietarilor 
de terenuri, proiectul de hotărâre cuprinde toate elementele, iar pe parcurs, dacă se 
constată anumite cazuri speciale, se poate îmbunătăţi, acest proiect de hotărâre este 
mult mai bun decât care este în prezent în vigoare, important este să fie şi respectată. 
În ceea ce priveşte transhumanţa, aceasta se poate efectua doar cu camioane 
specializate, important este ca proprietarii de animale să obţină autorizaţia de păşunat, 
cu această variantă a proiectului au fost de acord în mare parte şi proprietarii de 
animale şi proprietarii de teren. Referitor la perioada de păşunat pe alte categorii de 
terenuri, decât păşune, s-ar putea impune interzicerea circulaţiei, în afara perioadei de 
păşunat, nu şi a păşunatului, iar mutarea animalelor să se facă pe roţi.

D-l Paliş Gligor susţine că se cunoaşte foarte bine faptul că proprietarii de ovine, 
le ţin pe câmp pe mirişte şi probumbişte tocmai în afara perioadei de păşunat.

D-l Lupşa Eugen susţine propune să fie permis păşunatul pe alte categorii de 
terenuri şi în afara perioadei, respectiv 01.11- 30.04, dar cu o condiţie în plus, 
respectiv transportul animalelor să fie efectuat cu transport specializat, această 
propunere fiind susţinută şi de către d-l Porubski Ioan. Face precizarea că trebuie avut 
în vedere faptul că proprietari de animale sunt puţini, dar proprietarii de teren 
reprezintă aproximativ 500 familii de agricultori din localitate, iar marea majoritate a 
reclamaţiilor vin de la proprietarii de teren.

D-l secretar pune întrebarea dacă se propune vreo suprafaţă care este necesară 
pentru un cap de animal, având în vedere normativul de 0,16 ha păşune/ovină/an.

D-l Paliş Gligor este de părere că se poate stabili ca pentru traseul care se va 
efectua de către proprietarii de animale de pe un teren pe altul, să se impună 
obligativitatea existenţei acceptului tuturor proprietarilor de teren pe lângă a căror 
parcele se traversează cu turma de animale.

D-na Faur Maria susţine că în cazul în care se cunoaşte traseul turmei, este 
evident că în cazul în care în zonă se produce o pagubă, doar acel proprietar de 
animale a putut să o facă, care era în timpul respectiv în acea zonă.

D-l Porubski Ioan susţine că chiar şi în acest caz este nevoie de martori care 
declară acest lucru.

D-na Mazuch Marinela este de părere că acest proiect de hotărâre este foarte 
bine elaborat, cuprinde toate elementele, important este să fie aprobat, iar în cazul în 
care se va constata că sunt anumite deficienţe în aplicarea acesteia, se va îmbunătăţi, 
important este ca acesta să se şi aplice.

Nefiind alte discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea de 
permisiune a păşunatului pe alte categorii de terenuri decât păşune şi în afara 
perioadei, respectiv 01.11-30.04, dar cu condiţia ca transportul animalelor să fie 
efectuat cu transport specializat, fiind pronunţate 8 voturi DA, 1 vot NU: Şproch Sorin, 
2 abţinere: Paliş Gligor, Cioarsă Ştefan.

D-l Şproch Sorin susţine că de exemplu în alte state, păşunatul este foarte bine 
delimitat, fiind de jur împrejurul păşunii puşi pari cu două fire electrice.

D-l Lupşa Eugen susţine că proprietarii de animale nu achită la bugetul local nici 
un fel de taxe referitor la acestea, dar ei câştigă mult de pe urma acestora, provocând 
şi pagube proprietarilor de terenuri agricole.

D-na Faur Maria susţine că proprietarii de animale au posibilitatea accesării de 
credite cu dobândă subvenţionată.

D-l Lupşa Eugen susţine că se plăteşte doar atunci când îşi legalizează situaţia 
fiind constituit ca şi SRL, AF, PF.

Nefiind alte discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate cărora s-a 
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solicitat avizul, se acordă aviz favorabil, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul 
de hotărâre, cu propunerea de modificare a acestuia care a fost anterior aprobată,  
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.6: „Diverse.”
D-l secretar susţine că în urma şedinţei de data trecută, s-a trimis adresă către 

ANIF, S.C. SUNTECH S.R.L., S.C. ROM DIVERS AUTO S.R.L., fiind primit răspuns doar 
de la primele 2 instituţii, răspuns care este trimis comisiilor de specilitate, adresa către 
societatea din urmă s-a trimis săptămâna trecută joi cu confirmare de primire şi se 
aşteaptă răspuns. De asemenea, s-a solicitat bugetul de venituri şi cheltuieli al 
ADIACJA referitor la apă şi canalizare, buget care s-a trimis către comisiile de 
specialitate.

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 29.09.2009.

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

Preşedinte de şedinţă,                                  Secretar,
    Faur Maria Carmen         Gros Alexandru


