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ROMÂNIA        
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

PROCES VERBAL
încheiat azi 05.02.2010 în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al 

oraşului Nădlac

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de
05.02.2010 a fost convocată în baza Dispoziţiei primarului oraşului Nădlac 
nr.178/01.02.2010, prin convocator şi înmânarea invitaţiilor.

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

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

În calitate de invitaţi la şedinţă mai participă: d-l Aldea Ioan- compartiment 
administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei.

D-l secretar constată legalitatea constituirii şedinţei deoarece majoritatea 
consilierilor în funcţie sunt 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 extraordinare a 
Consiliului local din data de 05.02.2010.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a 
Consiliului Local Nădlac din data de 19.01.2010.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului constitutiv al 
operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. Arad.

4.Diverse.

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 05.02.2010”, care este 
aprobat cu 13 voturi DA ( unanimitate de voturi ). Se 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 
19.01.2010, 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 
19.01.2010”, care este aprobat cu 13 voturi DA ( unanimitate de voturi ); votul 
necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi 
( 7 prezenţi ).

Se trece la pct.3: „Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării 
Actului constitutiv al operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. 
Arad”.

D-l Şproch Sorin susţine că modificările care se propun asupra actului constitutiv 
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au fost impuse de către Comisia Europeană, acestea fiind în conformitate cu 
reglementările europene.

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 aflaţi în funcţie ( 10 voturi ).

Se trece la pct.4: “Diverse.”
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 extraordinare a 
Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 05.02.2010.

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

Preşedinte de şedinţă,                                  Secretar,
    Sorin Ivan Şproch         Gros Alexandru


