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ROMÂNIA        
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

PROCES VERBAL
încheiat azi 15.04.2010 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al 

oraşului Nădlac

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 15.04.2010 a 
fost convocată în baza Dispoziţiei primarului oraşului Nădlac nr.324/08.04.2010, prin 
convocator şi înmânarea invitaţiilor.

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

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

În calitate de invitaţi la şedinţă mai participă: d-na Ilieş Dorina- compartiment 
administrarea patrimoniului local, d-na Şuşlak Ana- compartiment contabilitate-
casierie, d-l Iasovics Claudiu- compartiment informatizare.

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

Preşedintele de şedinţă, d-l Lupşa Eugen, 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 15.04.2010.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei 
extraordinare a Consiliului Local Nădlac din data de 30.03.2010.

3.Proiect de hotărâre privind încheierea şi aprobarea exerciţiului bugetar pe anul 
2009.

4.Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Oraşului Nădlac în 
adunarea generală a operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. 

5.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului oraşului Nădlac în 
adunarea generală a operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. de a vota 
aprobarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă pentru anul 2010 ale directorului 
general al Companiei.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului la apă potabilă şi a tarifelor la 
canalizare- epurare.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de conciliere privind 
rezilierea contractului de vânzare- cumpărare nr.46/06.02.2008.

8.Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizaţiei de şedinţă care se acordă 
membrilor Consiliului Local Nădlac.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în domeniul public al oraşului 
Nădlac a unor terenuri proprietatea Statului Român.

10.Proiect de hotărâre privind avizul Consiliului Local Nădlac referitor la 
necesitatea şi oportunitatea unei investiţii.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul 
“MODERNIZAREA ŞI REALIZAREA DE NOI CAPACITĂŢI DE PRODUCŢIE A ENERGIEI 
TERMICE PRIN VALORIFICAREA RESURSEI REGENERABILE: BIOMASĂ AGRICOLĂ ÎN 
ORAŞ NĂDLAC, JUDEŢUL ARAD”
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12.Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local Nădlac în cadrul 
proiectului “MODERNIZAREA ŞI REALIZAREA DE NOI CAPACITĂŢI DE PRODUCŢIE A 
ENERGIEI TERMICE PRIN VALORIFICAREA RESURSEI REGENERABILE: BIOMASĂ 
AGRICOLĂ ÎN ORAŞ NĂDLAC, JUDEŢUL ARAD” şi aprobarea cofinanţării acestuia.

13.Proiect de hotărâre privind acordarea suplimentelor salariale pentru 
funcţionarii publici din aparatul de specialitate al primarului oraşului Nădlac şi a 
serviciilor înfiinţate în subordinea Consiliului Local Nădlac.

14.Proiect de hotărâre privind avizarea cererii S.C. MILSOR  PARC DISCO S.R.L. 
nr.22/2010, înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr.4058/2010.

15.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 15.04.2010”, 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 extraordinară a Consiliului Local din data de 
30.03.2010, 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 extraordinare a Consiliului local Nădlac din data
de 30.03.2010”, care este aprobat cu 13 voturi DA; 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 2009.”

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 majorităţii 
consilierilor în funcţie ( 8 voturi ).

Se trece la pct.4 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind numirea 
reprezentantului Oraşului Nădlac în adunarea generală a operatorului regional 
S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A..”

D-l secretar susţine că deoarece sunt unele primării care au semnat deja 
documentele referitor la mandatarea reprezentantului Aga, fiind trecut pe acestea d-l 
Şproch Sorin, se propune ca hotărârea care se va adopta să intre în vigoare la 
începutul lunii mai, fiind de asemenea necesar desemnarea unui reprezentant din 
rândul consilierilor.

D-l Paliş Gligor propune pe d-l Kovacs Ştefan.
Preşedintele de şedinţă supune această propunere la vot, care este aprobată cu  

12 voturi DA şi 1 abţinere: Kovacs Ştefan.
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, cu propunerile de modificare, respectiv referitor la data intrării în vigoare, 
precum şi persoana desemnată, fiind pronunţate 13 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.5 de pe ordinea de zi : « Proiect de hotărâre privind 
mandatarea reprezentantului oraşului Nădlac în adunarea generală a 
operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. de a vota aprobarea 
obiectivelor şi criteriilor de performanţă pentru anul 2010 ale directorului 
general al Companiei.”

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 majorităţii 
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consilierilor în funcţie ( 8 voturi ).
Se trece la pct.6 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind 

aprobarea preţului la apă potabilă şi a tarifelor la canalizare- epurare. »
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 12 voturi DA şi 1 abţinere: Mokoş Pavel; d-l secretar face 
precizarea că votul necesar adoptării proiectului de hotărâre este votul majorităţii 
consilierilor în funcţie ( 8 voturi ).

Se trece la pct.7  de pe ordinea de zi: « Proiect de hotărâre privind 
aprobarea demarării procedurii de conciliere privind rezilierea contractului de 
vânzare- cumpărare nr.46/06.02.2008. »

D-l Şproch Sorin pune întrebarea care este motivul efectuării concilierii din 
moment ce în contract şi caietul de sarcini se stabileşte clar că rezilierea se face fără 
somaţie judecată.

D-l secretar precizează faptul că este o procedură prealabilă acţionării în 
judecată în vederea constatării rezilierii, deoarece în caz contrar instanţa ar constata 
lipsă de procedură, mai există şi posibilitatea ca rezilierea contractului de vânzare-
cumpărare să fie efectuată pe cale amiabilă în faţa unui notar public, se va face adresă 
către societate prin care aceasta va fi invitată la conciliere, iar funcţie de demersul 
acestei societăţi, se va face process verbal de conciliere, după care se va proceda la 
rezilierea contractului ori în faţa notarului public ori se va acţiona în judecată. În cadrul 
acestei proceduri, poate participa orice consilier local, executivul, probabil va fi chemat 
şi d-l avocat Vodă, practic va fi o mediere în cadrul căreia se va explica către societate 
faptul că nu mai există posibilitatea continuării acestui contract, şi singura soluţie este 
rezilierea acestuia.

D-l Onea Mircea susţine că în referat se face referire şi la plata unor daune 
interese.

D-l secretar susţine că în cazul în care se va proceda la constatarea rezilierii 
contractului de vânzare- cumpărare de către instanţă, se poate solicita plata 
cheltuielilor de judecată, precum şi a beneficiului nerealizat.

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 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.8 de pe ordinea de zi: « Proiect de hotărâre privind 
stabilirea indemnizaţiei de şedinţă care se acordă membrilor Consiliului Local 
Nădlac. »

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 şi 2 abţinere: Orban Balazs, Onea Mircea;   
d-l secretar face precizarea că votul necesar adoptării proiectului de hotărâre este votul
majorităţii consilierilor în funcţie ( 8 voturi ).

Se trece la pct.9 de pe ordinea de zi: « Proiect de hotărâre privind 
aprobarea trecerii în domeniul public al oraşului Nădlac a unor terenuri 
proprietatea Statului Român. »

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; 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.10 de pe ordinea de zi: « Proiect de hotărâre privind avizul 
Consiliului Local Nădlac referitor la necesitatea şi oportunitatea unei 
investiţii. »

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 12 voturi DA şi 1 abţinere: Orban Balazs; 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 de pe ordinea de zi: « Proiect de hotărâre privind 
aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul “MODERNIZAREA ŞI 
REALIZAREA DE NOI CAPACITĂŢI DE PRODUCŢIE A ENERGIEI TERMICE PRIN 
VALORIFICAREA RESURSEI REGENERABILE: BIOMASĂ AGRICOLĂ ÎN ORAŞ 
NĂDLAC, JUDEŢUL ARAD”. »

D-l Lupşa Eugen susţine că este vorba despre un proiect cu finanţare europeană, 
valoarea acestuia este destul de ridicată, acesta constând în construirea unei unităţi de 
producţie care va funcţiona pe bază de peleţi din agricultură, venind în ajutorul 
agricultorilor, de asemenea un beneficiu fiind şi diminuarea preţului la energie termică, 
fiind de asemenea construite şi centrale de cartier.

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 12 voturi DA şi 1 abţinere: Orban Balazs; d-l secretar 
face precizarea că votul necesar adoptării proiectului de hotărâre este votul majorităţii 
consilierilor în funcţie ( 8 voturi ).

Se trece la pct.12 de pe ordinea de zi : « Proiect de hotărâre privind 
participarea Consiliului Local Nădlac în cadrul proiectului “MODERNIZAREA ŞI 
REALIZAREA DE NOI CAPACITĂŢI DE PRODUCŢIE A ENERGIEI TERMICE PRIN 
VALORIFICAREA RESURSEI REGENERABILE: BIOMASĂ AGRICOLĂ ÎN ORAŞ 
NĂDLAC, JUDEŢUL ARAD” şi aprobarea cofinanţării acestuia. »

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 12 voturi DA şi 1 abţinere: Orban Balazs; d-l secretar 
face precizarea că votul necesar adoptării proiectului de hotărâre este votul majorităţii 
consilierilor în funcţie ( 8 voturi ).

D-l Şproch Sorin susţine că acest proiect presupune eficienţa energetică prin 
resursele produse, tendinţa actualului sistem este ca în câţiva ani costul pe Gcal să fie 
de aproximativ 500 lei, iar conform acestui proiect costul Gcal pentru apă caldă ar fi de 
107 lei, iar pentru încălzire 83 lei, un beneficiu fiind şi crearea de locuri de muncă, 
precum şi un venit suplimentar pentru agricultorii din localitate, fiind asigurată 
încălzirea la un preţ redus, este un proiect bun care s-ar putea să se realizeze; se pare 
că PSD este împotriva a asemenea proiecte care duc la o viaţă mai bună a cetăţenilor.

D-l primar precizează că agricultorii au fost receptivi la acest proiect, majoritatea 
semnând antecontractele de vânzare- cumpărare a produselor agricole.

D-l Orban Balazs susţine că nu este vorba despre faptul că PSD nu doreşte, nu 
acesta a fost motivul abţinerii de la vot, ci este vorba de necesarul de fonduri pentru 
derularea proiectului, valoarea este destul de mare, ca exemple de proiecte începute şi 
nefinalizate este noua primărie, şcola, drumuri, proiecte începute şi nefinalizate, nu 
există încredere că acest proiect se va realiza.

D-l Şproch Sorin pune întrebarea câte proiecte au fost începute şi finalizate de 
către PSD în ultimii 20 de ani.

D-l Orban Balazs susţine că PSD nu a fost la putere, doar puţin timp, când a fost 
şi PD.

Se trece la pct.13 de pe ordinea de zi : « Proiect de hotărâre privind 
acordarea suplimentelor salariale pentru funcţionarii publici din aparatul de 
specialitate al primarului oraşului Nădlac şi a serviciilor înfiinţate în 
subordinea Consiliului Local Nădlac. »

D-l Lupşa Eugen prezintă consilierilor propunerile nominale de acordare a 
suplimentelor salariale.

D-l Rău-Lehoczki Adrian pune întrebarea care au fost criteriile care au stat la 
baza acordării acestor suplimente, deoarece sunt unele persoane care aveau dreptul să 
primească sume destul de mari, însă nu s-a propus acordarea vreunei sume, de 
exemplu în ce priveşte pe d-l Ghenghiu Mihai de la compartiment impozite şi taxe.
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D-l Lupşa Eugen susţine că la acest compartiment s-a ţinut cont şi de veniturile 
celorlalţi angajaţi, de exemplu d-na Deteşan Camelia- inspector, are salariu de bază 
mai mic decât d-l Ghenghiu Mihai- referent, fiind încadraţi în cadrul aceluiaşi 
compartiment, s-a efectuat propunerea de regularizare a salariilor acestora. Ca urmare 
a aplicării prevederilor legii salarizării unice, cheltuielile salariile pentru anul 2010 au 
fost reduse cu un procent de aproximativ 30 % conform noii grile de salarizare, iar 
majorările propuse prin acest proiect de hotărâre majorează fondul de salarii cu un 
procent de aproximativ 2 %.

D-l Mokoş Pavel este de părere că unele salarii nu reprezintă nici cel puţin 
minimul pe economice, de exemplu 612 lei care se acordă unui angajat din 
administraţie.

D-l secretar susţine că aceste salarii sunt stabilite prin lege, acestea sunt 
salariile de la care se pleacă la care se adaugă sporul de vechime, iar în cazul în care 
prin acestea nu se atinge pragul de 705 lei, se acordă acest minim stabilit de lege, face 
precizarea că există 4 cazuri la care nu se poate acorda nici supliment, deoarece 
salariul de bază este mai mare decât cel de la teritoriu, şi nici măcar nu este atins 
pragul minim, aceste persoane fiind foarte dezavantajate.

D-l Şproch Sorin susţine că venitul total nu este trecut în acest tabel, deoarece 
la salariu se acordă vechime, din brut fiind scăzute impozitul şi celelalte dări care se 
virează la bugetul de stat.

D-l Mokoş Pavel constată că veniturile celor din administraţie sunt foarte mici.
D-l Lupşa Eugen susţine că legea nu permite încadrarea pe alte salarii, este o 

grilă stabilită prin lege care trebuie respectată.
D-l secretar susţine că în anul 2011 aceste salarii se vor modifica din nou, 

deoarece legea salarizării unice se aplică etapizat, sigur dacă aceasta va mai rămâne în 
vigoare.

D-l Lupşa Eugen constată că cel mai afectaţi de această lege sunt cei cu funcţia 
de referent şi debutanţii.

D-l Mokoş Pavel susţine că se face diferenţiere între funcţionari publici şi 
personalul contractual, din moment ce nu există posibilitatea acordării suplimentelor şi 
către acesta.

D-l Porubski Ioan pune întrebarea cine a propus această grilă cu suplimente 
salariale.

D-l Şproch Sorin susţine că acestea au fost propuse de către executiv, funcţie de 
natura muncii prestate, un criteriu fiind acordarea către angajaţii care se ocupă de 
derularea proiectelor europene, de asemenea achiziţii publice care lucrează cu sume 
importante, Iasovici Claudiu, Cralic Ioan, nu este cazul la Dvorciac Dan sau Haiduc 
Otilia, venitul este destul de ridicat aceste persoane beneficiind de sporuri în baza unor 
legi speciale, având în vedere natura funcţiei.

D-l Paliş Gligor pune întrebare care este motivul stabilirii diferenţiate a salariilor 
de bază a personalului din cadrul Serviciului Poliţiei Comunitare.

D-l secretar susţine că la data înfiinţării acestui serviciu, s-a aprobat înfiinţarea a 
funcţii diferite, la care au participat mai multe persoane, iar funcţie de rezultatele 
obţinute la concurs, s-a făcut încadrarea acestora.

Nefiind alte propuneri sau modificări referitor la anexa nominală propusă, 
preşedintele de şedinţă o supune la vot, fiind pronunţate 13 voturi DA, votul necesar 
adoptării este votul majorităţii consilierilor în funcţie ( 8 voturi ).

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 13 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.14 de pe ordinea de zi : « Proiect de hotărâre privind 
avizarea cererii S.C. MILSOR  PARC DISCO S.R.L. nr.22/2010, înregistrată la 
primăria oraşului Nădlac sub nr.4058/2010. »

Nefiind 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, fiind pronunţate 13 voturi DA; 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.15 de pe ordinea de zi : « Diverse. »
Preşedintele de şedinţă prezintă adresa S.C. G&E INVEST 2003 S.R.L. care 

solicită închirierea spaţiului din imobilul situat pe str. G. Coşbuc, nr.62, respectiv două 
încăperi din fostul cabinet dr. Sitaru, aceasta în vederea mutării sediului biroulu 
societăţii.

D-l Orban Balazs susţine că acest spaţiu a fost solicitat şi de către Clubul 
pensionarilor, însă cererea nu s-a onorat, acest imobil însă are destinaţia de cabinet 
medical, sigur dacă nu există solicitare pentru repartizarea pentru sectorul medical, 
acesta se poate repartiza pentru o altă destinaţie.

Nefiind alte discuţii, preşedintele de şedinţă solicită acordarea unui aviz de 
principiu referitor la modificarea destinaţiei cabinetului medical mai sus menţionat, 
precum şi începerea demarării procedurii de închiriere prin licitaţie publică a spaţiului, 
fiind pronunţate 13 voturi DA, votul necesar adoptării este votul a 2/3 din numărul 
consilierilor în funcţie ( 10 voturi ).

D-l Mokoş Pavel ridică problema identificării şi întabulării în Cartea Funciară a 
terenurilor agricole, chiar s-a confruntat cu probleme în eliberarea de planuri parcelare 
de către birou agricol care susţine că nu are unele dintre acestea.

D-l secretar susţine că aceste planuri parcelare se pot consulta la sediul 
primăriei, sau dacă se solicită copii de pe acestea, se achită o taxă care a fost stabilită 
prin hotărâre de consiliu, se cunoaşte foarte bine că la nivelul aplicării prevederilor 
Legii nr.18/1991, Legii nr.1/2000 măsurătorile utilizate au fost foarte rudimentare, iar 
acum dacă acestea se efectuează prin GPS, se constată că există ori plusuri ori 
minusuri pe unele parcele, sunt sigur situaţii când nu există făcut contur pe parcelă şi 
nu se poate elibera planul parcelar, aceasta dacă există minus pe parcelă, se poate 
rezolva ori prin ieşirea unei persoane din acea parcelă şi acordarea terenului în altă 
parcelă, sau prin diminuare de suprafaţă prin declaraţie notarială al fiecărei persoane 
titular al terenului din parcela respectivă. De exemplu în anul 2005, consiliul a alocat 
fonduri penntru efectuare de măsurători pe parcele de teren situate în extravilan, la 
data actuală dacă se constată că există plus pe parcelă, lucrarea trebuie achitată de 
către primărie; există planuri parcelare a căror situaţie a fost rezolvată, dar mai sunt 
încă câteva la care situaţia încă este în curs de derulare.

D-l Onea Mircea susţine că societatea Apoterm este acţionată în judecată de 
către societatea Foradex pentru datoriile restante neachitate, dacă avocatul a fost la 
proces şi care este stadiul derulării acestuia.

D-l Şproch Sorin susţine că la şedinţa viitoare Aga ar trebui să prezinte un raport 
referitor la aspectele sesizate.

D-l secretar susţine că la şedinţa anterioară a afirmat că va prezenta consiliului 
care este situaţia fundaţiei situate în centrul oraşului, dar nu a reuşit să o elaboreze 
deoarece s-a ocupat de reîncadrarea persoanelor conform legii salarizării unice.

Dl Cioarsă Ştefan susţine că la şedinţa anterioară a ridicat problema porumbeilor 
care lasă mizerie pe toate acoperişurile blocurilor, precum şi copertinele magazinelor,
dacă au fost luate măsuri în vederea remedierii situaţiei.

D-l Şproch Sorin susţine că d-l Aldea Ioan a luat legătura cu persoanele în 
cauză, urmează să meargă poliţia comunitară să aplice măsurile legale care se impun.

Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, d-l Lupşa 
Eugen, preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului 
local al oraşului Nădlac din data de 15.04.2010.

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

Preşedinte de şedinţă,                                  Secretar,
          Lupşa Eugen         Gros Alexandru


