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ROMÂNIA        
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

PROCES VERBAL
încheiat azi 13.08.2010 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al 

oraşului Nădlac

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 13.08.2010 a 
fost convocată în baza Dispoziţiei primarului oraşului Nădlac nr.604/06.08.2010, prin 
convocator şi înmânarea invitaţiilor.

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

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

În calitate de invitaţi la şedinţă mai participă: d-na Şuşlak Ana- compartiment 
contabilitate-casierie din cadrul primăriei.

D-l secretar constată legalitatea constituirii şedinţei deoarece majoritatea 
consilierilor în funcţie sunt prezenţi.

Preşedintele de şedinţă, d-na Huszarik Alexandrina, 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 13.08.2010.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a 
Consiliului Local Nădlac din data de 29.07.2010.

3.Proiect  de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii.
4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Consiliului Local al oraşului Nădlac pe anul 2010.
5.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 ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 13.08.2010”, care este aprobat
cu 9 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 
29.07.2010, pus la dispoziţia consilierilor, odată cu invitaţia pentru şedinţă.

Deoarece nu sunt obiecţiuni sau completări, se supune la vot „proiectul de 
hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local 
Nădlac din data de 29.07.2010”, care este aprobat cu 9 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 modificarea organigramei 
şi a statului de funcţii.

D-l secretar face următoarele precizări: 
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- posturile salarizate din capitolele de cheltuieli bugetare prevăzute de art.III, alin.2 din OUG 
nr.63/2010 care nu intră în numărul total de posturi: Asigurări şi asistenţă socială ( cod 68.02): 8 
posturi ( Serviciul Centrului de zi de îngrijire a copiilor din oraşul Nădlac aflat în subordinea 
Consiliului Local Nădlac), 50 posturi de asistenţi personali, din care 37 ocupate, Sănătate ( cod 
66.00): 2 posturi preluate prin protocol în baza OUG nr.162/2008 ( asistenţa medicală comunitară şi 
asistenţa medicală desfăşurată în unităţile de învăţământ ), Echipaj Smurd ( subordonat Serviciului 
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Nădlac )- 13 posturi aprobate, din care: 9 posturi ocupate
- deoarece în cadrul Serviciului Poliţiei Comunitare poate exista doar un număr de 8 
posturi, câte 1 post la fiecare 1000 locuitori, în organigramă fiind aprobat un număr de 
13 posturi, din care 12 posturi ocupate, se propune : 
   -  desfiinţarea funcţiei publice de conducere de Inspector/Şef serviciu, clasa I, grad 
principal, treapta de salarizare 3- post vacant
   -  desfiinţarea unei funcţii publice de agent comunitar, clasa III, grad superior, 
treapta de salarizare 1, din cele 2 existente, urmând a se organiza examen în condiţiile 
aplicării dispoziţiilor art.100, alin.3 din Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
    -  desfiinţarea funcţiei publice de agent comunitar, clasa III, grad superior, treapta 
de salarizare 2, urmând a se emite actul administrativ de începere a perioadei de 
preaviz de 30 zile 
    - desfiinţarea a două funcţii publice de agent comunitar, clasa III, grad asistent, 
treapta de salarizare 1 din cele 7 funcţii ocupate, urmând a se organiza examen în 
condiţiile aplicării dispoziţiilor art.100, alin.3 din Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
- de asemenea, se propune reîncadrarea personalului contractual ( 9 posturi ), precum 
şi modificarea posturilor vacante ( 4 posturi ) din cadrul Echipajului Smurd, conform 
Anexei nr.II- Unităţi Sanitare şi de Asistenţă Medico -Socială, cap.V- B din Legea 
nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, din 
şofer paramedic, TP 1 în şofer autosanitară II, personal cu atribuţii de asigurare 
asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi primul ajutor calificat

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 9 voturi DA,; d-l secretar face precizarea că votul necesar 
adoptării proiectului de hotărâre este votul majorităţii consilierilor prezenţi (5 voturi ).

Se trece la pct.4- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al oraşului Nădlac 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 9 voturi DA,; d-l secretar face precizarea că votul necesar 
adoptării proiectului de hotărâre este votul majorităţii consilierilor în funcţie (8 voturi ).

Se trece la pct.5- Diverse.
Preşedintele de şedinţă prezintă adresa UNPR nr.8101/03.08.2010 care solicită 

aprobarea şi alocarea unui spaţiu cu destinaţia de sediu local al UNPR, organizaţia 
Nădlac.

Deoarece nu există spaţiu disponibil în acest sens în administrarea Consiliului 
Local Nădlac, în unanimitate de voturi se ia decizia de a se trimite un răspuns în acest 
sens către acest partid politic.

D-l secretar prezintă adresa S.C. GLOBUS INTERNATIONAL S.R.L. 
nr.8413/11.08.2010 care solicită un aviz de principiu referitor la transferarea 
contractului de închiriere nr.12850/31.10.2008 către o altă societate comercială, 
aceasta având în vedere că expiră termenul de suspendare a contractului în luna 
septembrie şi societatea intenţionează cedarea aceastui contract şi a construcţiilor 
către o altă societate, societatea având anumite datorii la bugetul local rezultate din 
neplata la timp a chiriei, această solicitare se poate efectua doar după achitarea 
acestora; nefiind alte discuţii, se supune la vot propunerea societăţii care este avizată 
în unanimitate de voturi, societatea urmând să revină cu o adresă la primărie cu toate 
datele cesionării contractului mai sus menţionat, în vederea supunerii spre aprobare a 
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acestui demers prin hotărâre.
D-na Huszarik Alexandrina supune atenţiei problema acoperişului şcolii, respectiv 

de la clădirea liceului, care se află într-o stare avansată de degradare, devizul estimativ 
al acestei lucrări fiind de aproximativ 20.000 lei, la orice ploaie mai mare, apa se 
scurge pe pereţi, sălile de clasă au fost zugrăvite, dar tavanul este distrus deja, aceeaşi 
problemă fiind şi la scările de urcare la sala profesorilor, existând pericolul ca la o 
ploaie mai mare să cadă tavanul.

D-l Kovacs Ştefan susţine că problema este că nu există bani, punând întrebarea 
dacă există posibilitatea ca sumele care se vor acorda pentru exproprierea terenului pe 
care va trece autostrada, se vor încasa în acest an.

D-l Şproch Sorin susţine că deocamdată nu sunt bani, dacă este necesar să se 
efectueze această lucrare, să se angajeze, iar în ce priveşte sumele pentru autostradă, 
nu se cunoaşte dacă acestea se vor încasa în acest an sau la începutul anului viitor.

D-l Onea Mircea pune întrebarea care este situaţia dosarelor care urmează a se 
depune pentru autostradă, dacă se pot depune cereri.

D-l secretar susţine că momentan s-a încheiat procedura de preluare a 
dosarelor, urmează ca dosarele depuse să fie validate, să se emită hotărâri de 
expropriere, persoanele beneficiare a despăgubirilor urmând ca după parcurgerea 
acestor etape să intre în posesia sumelor de bani, în ce priveşte persoanele care nu au 
reuşit să-şi depună cereri, urmează a se trimite hotărâri de către societatea care se 
ocupă de evaluarea dosarelor către beneficiari, care vor putea să-şi depună 
documentaţia doar după primirea sub semnătură a acestora. Primăria va fi implicată, în 
sensul trimiterii acestor hotărâri către persoanele îndreptăţite, ceea ce implică şi 
identificarea acestora, deoarece sunt deja şi persoane care sunt decedate şi este 
necesar identificarea moştenitorilor

D-na Huszarik Alexandrina pune întrebarea dacă în localul din Viile Vechi va 
rămâne să se desfăşoare învăţământul, deoarece au fost anumite discuţii referitor la 
probabilitatea ca acest local să nu mai fie folosit ca local şcolar, urmând ca în acest 
sens să se facă şi economie la buget prin neplata chiriei către cultul religios şi pentru 
acest local şcolar.

D-l primar susţine că acest local va rămâne să fie utilizat în continuare ca şi local 
şcolar.

D-l Cioarsă Ştefan ridică problema mizeriei din faţa hotelului, care se face din 
cauza turiştilor care intră în ţară şi opresc la societăţile care îşi desfăşoară activitatea în 
zonă, coşurile de gunoi sunt pline, câinii umblă pe acolo şi scormonesc, astfel că se 
face mizerie şi gunoiul se împrâştie peste tot.

D-l Lupşa Eugen este de părere că aceste coşuri trebuie protejate jos pentru a 
nu fi rupte de câini.

D-l secretar susţine că societăţile comerciale care îşi desfăşoară activitatea în 
zonă au obligaţia de a proteja aceste coşuri şi de a menţine zona curată.

D-l Cioarsă Ştefan este de părere să se trimită adresă în acest sens către 
societăţile implicate.

D-l Kovacs Ştefan susţine că cei care produc venit sunt societăţile care-şi 
desfăşoară activitatea în zonă şi au obligaţia de a curăţa în faţa magazinului, astfel se 
trece la aplicare de sancţiuni contravenţionale.

D-l Şproch Sorin susţine că au fost chiar suplimentate coşurile, societatea de 
salubrizare merge în fiecare sâmbâtă suplimentar să facă curăţenie, deşi societăţile 
care-şi desfăşoară activitatea în zonă au obligaţia de a menţine zona în stare curată, 
putând să-şi desemneze la fiecare sfârşit de săptămână o persoană care să se ocupe 
de menţinerea curăţeniei în faţa megazinelor unde îşi desfăşoară activitatea.

D-l Şomrak Duşan este de părere că trebuie rezolvată şi problema câinilor 
vagabonzi deoarece mizeria se face din cauza acestora, aceştia scormonind în coşurile 
stradale.

D-l Kovacs Ştefan este de părere să se ia atitudine faţă de situaţia creată, să se 
trimită adresă către societăţile care-şi desfăşoară în acea zonă activitatea, să se 
menţină zona curată, eventual suplimentare de tomberoane, iar în cazul în care nu se 
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conformează, a se trece la aplicare de amenzi.
Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, d-na 

Huszarik Alexandrina, preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei ordinare 
a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 13.08.2010.

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

Preşedinte de şedinţă,                                  Secretar,
       Huszarik Alexandrina Nicoleta           Gros Alexandru


