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ROMÂNIA        
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

PROCES VERBAL
încheiat azi 19.01.2010 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al 

oraşului Nădlac

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 19.01.2010 a 
fost convocată în baza Dispoziţiei primarului oraşului Nădlac nr.12/13.01.2010, prin 
convocator şi înmânarea invitaţiilor.

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

La şedinţă mai participă: d-na consilier juridic Crişan Alina.
În calitate de invitaţi la şedinţă mai participă: d-l Iaroş Rudolf- director la 

Serviciul Centrului de Zi de îngrijire a copiilor Nădlac, d-na Ilieş Ioana Dorina-
compartiment administrarea patrimoniului local, d-l Aldea Ioan- compartiment 
administrarea patrimoniului local, d-l Dvorciac Dan- compartiment urbanism, d-l 
Roszkoş Ioan- Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Nădlac, d-l Iasovici Claudiu-
compartiment informatizare, d-na Nagy Gyuriş Krokoş Ana- Serviciul de asistenţă 
socială, d-l Kelo Andrei- compartiment evidenţă agricolă, d-l Farkaş Ştefan.

D-l viceprimar 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 ordinare a 
Consiliului local din data de 19.01.2010.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei 
extraordinare a Consiliului Local Nădlac din data de 12.01.2010.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea indemnizaţiilor personalului voluntar din 
cadrul Serviciului voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Nădlac pe anul 2010.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor de remediere a neregulilor în 
domeniul apărării împotriva incendiilor constatate la nivelul unităţii administrativ 
teritoriale Nădlac în anul 2009.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului Centrului de 
zi de îngrijire a copiilor Nădlac.

6.Proiect de hotărâre privind avizarea Planului anual de acţiune şi a Raportului
 de activitate al Serviciului Centrului de zi de îngrijire a copiilor Nădlac pentru 

anul 2008.
7.Proiect de hotărâre privind avizarea Planului anual de acţiune şi a Raportului 

de activitate al Serviciului Centrului de zi de îngrijire a copiilor Nădlac pentru anul 
2009.

8.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor criterii de analiză a cererilor de 
acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei pentru anul 2010, depuse de categorii 
de familii şi persoane singure, altele decât cele beneficiare ale ajutorului social în baza 
Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare 
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9.Proiect de hotărâre privind modificarea Studiului de Fezabilitate pentru 
proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul 
Arad"; beneficiar : Compania de Apă ( Operator Regional).

10.Proiect de hotărâre privind modificarea Indicatorilor tehnico - economici 
pentru proiectul „Extindereaşi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din 
judeţul Arad"; beneficiar : Compania de Apă  ( Operator Regional  ).

11.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local 
Nădlac în adunarea generală a acţionarilor societăţii să voteze autorizarea directorului 
regional al Companiei să semneze declaraţia de eligibilitate şi declaraţia de angajament 
în numele S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A., precum şi contractarea de către 
Companie a unui credit.

12.Proiect de hotărâre privind alegerea Consiliului de Administraţie la Clubul 
Sportiv „Victoria” Nădlac.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune locală din cadrul 
proiectului Phare RO 2004.

14.Proiect de hotărâre privind modificarea caietului de sarcini referitor la 
vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 12.813 mp, evidenţiat în CF 
nr.9889 Nădlac.

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării destinaţiei apartamentului 
nr.1 din imobilul situat în oraşul Nădlac, str. G. Coşbuc, nr.62.

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

17.Aviz de principiu referitor la sistarea de apartamentare şi reapartamentarea 
imobilului situat în oraşul Nădlac, str. G. Coşbuc, nr.62 ( clădire dispensar ).

18.Proiect de hotărâre privind participarea şi aprobarea cofinanţării de 2 % a 
Consiliului Local Nădlac la Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria- România 
2007-2013, Axa Prioritară 2- Întărirea coeziunii sociale şi economice în regiunea de 
frontieră, domeniul major de intervenţie 2.5 – Cooperarea între comunităţi cu proiectul 
„Trecut comun, viitor unit, preluarea experienţelor Consiliilor Locale Nădlac şi 
Totkomlos, crearea legăturii dintre locuitori prin analiza trecutului”

19.Diverse. 
D-l viceprimar propune ca pct.18 să devină pct.3 deoarece la d-l primar se află 

consultantul societăţii din Ungaria care se ocupă de acest proiect, iar în caz de 
aprobare a proiectului de hotărâre, acesta se va înmâna acestuia.

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 19.01.2010”, care este 
aprobat cu 14 voturi DA. 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 
12.01.2010, pus la dispoziţia consilierilor, odată cu invitaţia pentru şedinţă.

Deoarece nu mai sunt obiecţiuni, se supune la vot „proiectul de hotărâre privind 
aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data
de 12.01.2010”, care este aprobat cu 14 voturi DA; votul necesar pentru adoptarea
proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 7 prezenţi ).

Se trece la pct.3: „Proiect de hotărâre privind participarea şi aprobarea 
cofinanţării de 2 % a Consiliului Local Nădlac la Programul de Cooperare 
Transfrontalieră Ungaria- România 2007-2013, Axa Prioritară 2- Întărirea 
coeziunii sociale şi economice în regiunea de frontieră, domeniul major de 
intervenţie 2.5 – Cooperarea între comunităţi cu proiectul „Trecut comun, 
viitor unit, preluarea experienţelor Consiliilor Locale Nădlac şi Totkomlos, 
crearea legăturii dintre locuitori prin analiza trecutului””.

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 şi 1 abţinere: Orban Balazs; d-l secretar 
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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: „Proiect de hotărâre privind aprobarea indemnizaţiilor 
personalului voluntar din cadrul Serviciului voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 
Nădlac pe anul 2010.”

D-l Lupşa Eugen susţine că nu există oportunitatea aprobării în acest moment a 
indemnizaţiilor, acestea se aprobă odată cu bugetul pentru anul 2010, propune 
suspendarea proiectului de hotărâre şi supunerea spre aprobare a acestuia odată cu 
bugetul.

D-l Roszkoş Ioan susţine că indemnizaţiile personalului voluntar nu au fost 
plătite din luna iulie a anului trecut.

D-l Lupşa Eugen susţine că plata acestora este o problemă, iar aprobarea 
tarifelor este o cu totul altă chestiune.

D-l Roszkoş Ioan susţine că în cazul în care nu se aprobă aceste indemnizaţii, 
acestea fiind anuale, nu vom avea aprobate pentru anul 2010 şi voluntarii nu se vor 
putea plăti.

D-l Lupşa Eugen este de părere că tarifele pentru anul 2009 se pot aplica şi 
pentru anul 2010, iar o eventuală majorare a acestora se va discuta odată cu 
aprobarea bugetului pentru anul 2010.

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 în forma iniţială, fiind pronunţate 7 voturi DA: Kovacs Ştefan, Mazuch 
Marinela, Onea Mircea, Cioarsă Ştefan, Porubszki Ioan Duşan, Huszarik Alexandrina, 
Balint Ştefan, restul consilierilor votând contra proiectului de hotărâre; deoarece votul 
necesar adoptării proiectului de hotărâre este votul majorităţii consilierilor aflaţi în 
funcţie ( 8 voturi ), nu este întrunită majoritatea necesară adoptării proiectului de 
hotărâre.

Se trece la pct.5: „Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor de 
remediere a neregulilor în domeniul apărării împotriva incendiilor constatate 
la nivelul unităţii administrativ teritoriale Nădlac în anul 2009.”

D-l Lupşa Eugen susţine că din partea comisiei economice se acordă aviz 
favorabil, cu o completare în sensul că sumele necesare punerii în aplicare a măsurilor 
de remediere a neregulilor în domeniul apărării împotriva incendiilor se vor aloca 
printr-o hotărâre de consiliu ulterioară.

D-l Rozkoş Ioan precizează faptul că deficienţele au fost constatate de către 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Arad, s-a aplicat avertisment, iar dacă aceste 
deficienţe nu vor fi remediate, se va trece la aplicarea de contravenţii, sume care vor fi 
mai mari decât cele care sunt necesare pentru remedierea deficienţelor constatate.

D-l Şproch Sorin este de părere că Centrul de Zi, şcoala, societatea Apoterm, nu 
au ce căuta în anexa la proiectul de hotărâre, aceste deficienţe trebuia să fie 
comunicate direct către unităţile implicate, nu noi suntem ordonatorul principal de 
credite.

D-l Roszkoş Ioan susţine că sumele oricum se aprobă de către Consiliul Local în 
ce priveşte aceste instituţii- respectiv cheltuieli materiale, iar prin acest proiect de 
hotărâre nu se supun spre apobare în acest moment şi sumele necesare remedierii 
măsurilor.

D-l Lupşa Eugen susţine că prin proiectul de hotărâre nu se aprobă alocarea 
sumelor, ci doar remedierea deficienţelor constate.

D-l Şproch Sorin este de părere că măsurile de remediere a deficienţelor la 
societatea Apoterm, precum şi şcoală nu trebuie să fie trecute în anexa la proiectul de 
hotărâre, aceste măsuri de remediere a deficienţelor trebuie să fie comunicate direct 
către unităţile implicate.

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 şi 1 abţinere: Şproch Sorin; votul necesar 
adoptării proiectului de hotărâre este votul majorităţii consilierilor aflaţi în funcţie ( 8 
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voturi ).
Se trece la pct.6: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 

Serviciului Centrului de zi de îngrijire a copiilor 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 14 voturi DA; votul necesar adoptării proiectului de 
hotărâre este votul majorităţii consilierilor prezenţi ( 8 voturi ).

Se trece la pct.7: „Proiect de hotărâre privind avizarea Planului anual de 
acţiune şi a Raportului de activitate al Serviciului Centrului de zi de îngrijire a 
copiilor Nădlac pentru anul 2008.”

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 14 voturi DA; votul necesar adoptării proiectului de 
hotărâre este votul majorităţii consilierilor prezenţi ( 8 voturi ).

D-l Lupşa Eugen pune întrebarea din ce cauză acest proiect de hotărâre se 
supune spre aprobare doar în anul 2010, din moment ce documentaţia este din anul 
2008.

D-l Iaroş Rudolf susţine că având în vedere interpretarea standardelor, precum şi 
faptul că serviciul este în curs de licenţiere, era necesar ca aceste documentaţii să fie 
conform cu reglementările în domeniu.

Se trece la pct.8: „Proiect de hotărâre privind avizarea Planului anual de 
acţiune şi a Raportului de activitate al Serviciului Centrului de zi de îngrijire a 
copiilor Nădlac pentru 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 14 voturi DA; votul necesar adoptării proiectului de 
hotărâre este votul majorităţii consilierilor prezenţi ( 8 voturi ).

D-l Rău-Lehoczki Adrian susţine că era oportun ca Planul de acţiune pentru anul 
2010 să fie prezentat Consiliului local la începutul anului 2010, acesta să fie aprobat la 
începutul anului, iar funcţie de necesitate, acesta se poate modifica ori de câte ori este 
nevoie.

D-l Iaroş Rudolf susţine că în mare parte acesta este deja redactat, dar nu a fost 
încă definitivat, urmând să fie supus spre aprobare odată cu aprobarea bugetului 
pentru anul 2010.

D-l Rău-Lehocszki Adrian susţine că din documentaţie rezultă faptul că 
coordontor al centrului este directorul acestuia, iar furnizor de servicii este consiliul 
local.

Nemaifiind alte discuţii, se trece la pct.9: „Proiect de hotărâre privind 
stabilirea unor criterii de analiză a cererilor de acordare a ajutorului pentru 
încălzirea locuinţei pentru anul 2010, depuse de categorii de familii şi 
persoane singure, altele decât cele beneficiare ale ajutorului social în baza 
Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare ”.

D-l Lupşa Eugen susţine că din partea comisiei economice se acordă aviz 
favorabil, cu precizarea că în ceea ce priveşte categoriile de animale dacă o femilie 
deţine un număr mai mare decât categoria precizată, aceasta nu mai beneficiază de 
ajutor de încălzire,însă în cazul în care deţine mai multe categorii de animale sub limita 
precizată în proiectul de hotărâre, poate să beneficieze de ajutorul de încălzire.

D-l Kelo Andrei susţine că pentru aceste animale se beneficiază şi de subvenţii 
de la stat.

D-l Lupşa Eugen este de părere că ar trebui stabilit prin hotărâre venitul care se 
poate realiza din animale, deoarece fiecare declară cât consideră.

D-l Porubszki Ioan este de părere că acestea sunt nişte lucruri mărunte, proiectul 
de hotărâre să fie supus spre aprobare, şi în caz de propuneri de modificare concrete, 
acesta se poate îmbunătăţi.

D-l Rău-Lehoczki Adrian este de părere că aceste categorii de animale, precum şi 
numărul acestora s-ar putea cuantifica în puncte, cu stabilirea numărului maxim de 
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puncte peste care nu se poate beneficia de ajutorul de încălzire.
D-l Şproch Sorin este de părere ca proiectul de hotărâre să fie supus spre 

aprobare în forma iniţială, iar în cazul în care se vor face propuneri concrete de 
îmbunătăţire a acestuia, hotărârea se poate oricând modifica.

Nemaifiind 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 14 voturi DA; votul necesar adoptării proiectului 
de hotărâre este votul majorităţii consilierilor prezenţi ( 8 voturi ).

Se trece la pct.10: „Proiect de hotărâre privind modificarea Studiului de 
Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de 
apă şi apă uzată din judeţul Arad"; beneficiar : Compania de Apă ( Operator 
Regional).”

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 14 voturi DA; votul necesar adoptării proiectului de 
hotărâre este votul a 2 /3 din numărul consilierilor aflaţi în funcţie ( 10 voturi ).

Se trece la pct.11: „Proiect de hotărâre privind modificarea Indicatorilor 
tehnico -economici pentru proiectul „Extindereaşi modernizarea infrastructurii 
de apă şi apă uzată din judeţul Arad"; beneficiar : Compania de Apă ( Operator 
Regional ).”

D-l Lupşa Eugen pune întrebarea ce anume se modifică la indicatorii tehnico-
economici.

D-l Şproch Sorin susţine că ceea ce se modifică este sintroducerea sistemului de 
monitorizare şi control al procesului tehnologic la apă uzată, urmând ca prin acest 
proiect să fie introdusă reţea de canalizare menajeră 36.992 ml, 5 staţii de pompare 
apă uzată, precum şi o staţie de epurare nouă.

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 14 voturi DA; votul necesar adoptării proiectului de 
hotărâre este votul a 2/3 din numărul consilierilor aflaţi în funcţie ( 10 voturi ).

Se trece la pct.12: „Proiect de hotărâre privind mandatarea 
reprezentantului Consiliului Local Nădlac în adunarea generală a acţionarilor 
societăţii să voteze autorizarea directorului regional al Companiei să semneze 
declaraţia de eligibilitate şi declaraţia de angajament în numele S.C. 
COMPANIA DE APĂ ARAD S.A., precum şi contractarea de către Companie a 
unui credit.”

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 14 voturi DA; votul necesar adoptării proiectului de 
hotărâre este votul a 2/3 din numărul consilierilor aflaţi în funcţie ( 10 voturi ).

Se trece la pct.13: „Proiect de hotărâre privind alegerea Consiliului de 
Administraţie la Clubul Sportiv „Victoria” Nădlac. »

D-l Şproch Sorin susţine că deoarece d-l Porubszki Ioan şi-a dat demisia este 
necesar să se facă propuneri pentru numirea unui nou membru al Consiliului de 
Administraţie.

D-l Onea Mircea propune pe d-l Rău-Lehoczki Adrian.
D-l Rău-Lehoczki Adrian susţine că a fost o discuţie referitor la posibilitatea ca 

preşedinţii de secţii să nu facă parte din Consiliul de Administraţie al Clubului, de 
asemenea nu prea are timp să se ocupe, dar dacă nu există alte propuneri acceptă 
această calitate.

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 şi 1 abţinere: Rău-Lehoczki Adrian; votul 
necesar adoptării proiectului de hotărâre este votul majorităţii consilierilor prezenţi ( 8
voturi ).
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Se trece la pct.14: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de 
acţiune locală din cadrul proiectului Phare RO 2004. »

D-l Rău-Lehoczki Adrian pune întrebarea dacă ceea ce a fost propus a se realiza, 
a şi fost îndeplinit conform programului.

D-l Farkaş Ştefan susţine că este angajat în cadrul primăriei de aproximativ 3 
ani, în fiecare an fiind aprobat un plan de acţiune de către consiliul local.

D-l Şproch Sorin susţine că pentru şedinţa viitoare se poate pregăti un raport  cu 
acţiunile întreprinse, un raport de activitate care va fi prezentat consiliului.

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 şi 1 abţinere: Orban Balazs; votul necesar 
adoptării proiectului de hotărâre este votul majorităţii consilierilor prezenţi ( 8 voturi ).

Se trece la pct.15: „Proiect de hotărâre privind modificarea caietului de 
sarcini referitor la vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 
12.813 mp, evidenţiat în CF nr.9889 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 14 voturi DA; votul necesar adoptării proiectului de 
hotărâre este votul a 2/3 din numărul consilierilor aflaţi în funcţie ( 10 voturi ).

Se trece la pct.16: „Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării 
destinaţiei apartamentului nr.1 din imobilul situat în oraşul Nădlac, str. G. 
Coşbuc, nr.62. »

D-na Faur Maria pune întrebarea cum se va proceda la modificarea destinaţiei 
apartamentului.

D-l Şproch Sorin susţine că modificarea se face prin hotărâre care se duce la 
îndeplinire prin întabulare la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad, funcţie 
de cererile care au fost depuse la primărie, acesta se va concesiona cu destinaţia de 
cabinet medical.

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 14 voturi DA; votul necesar adoptării proiectului de 
hotărâre este votul a 2/3 din numărul consilierilor aflaţi în funcţie ( 10 voturi ).

Se trece la pct.17: „Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului la apă 
potabilă şi a tarifelor la canalizare- epurare. »

D-l Lupşa Eugen pune întrebarea dacă este necesară şi adoptarea hotărârii de 
consiliu, din moment ce există avizul ANRSC, sau ce se întâmplă în cazul în care nu se 
aprobă de către consiliu preţurile avizate de către ANRSC, care sunt preţurile care se 
aplică în acest caz.

D-l Şproch Sorin susţine că după cum are informaţii, în cazul în care nu se 
aprobă de către consiliul local tarifele care au primit aviz ANRSC, acestea nu se pot 
pune în aplicare, dar mai multe informaţii referitor la acest punct va oferi la şedinţa 
viitoare când se va informa referitor la acest subiect. În ceea ce priveşte graficul care a 
fost aprobat prin contractul de delegare de gestiune, acesta a fost verificat şi se 
respectă.

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 10 voturi DA, 4 abţinere: Kukucska Ioan, Orban Balazs, 
Huszarik Alexandrina, Cioarsă Ştefan; votul necesar adoptării proiectului de hotărâre 
este votul a 2/3 din numărul consilierilor aflaţi în funcţie ( 10 voturi ).

Se trece la pct.18 : « Aviz de principiu referitor la sistarea de 
apartamentare şi reapartamentarea imobilului situat în oraşul Nădlac, str. G. 
Coşbuc, nr.62 ( clădire dispensar ) ».

D-l Orban Balazs susţine că pentru modificarea destinaţiei şi apartamentare este 
necesar de avize speciale de la Sănătate Publică

D-l Dvorciac Dan susţine că din apartamentul nr.1 se va împărţi în 1 cameră 
pentru cabinet medical, 1 cameră pentru serviciul Smurd, apartamentul nr.4 se 
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intenţionează să fie împărţit, 1 încăpere urmând a fi destinat Clubului pensionarilor, 
restul urmând a fi apartament cu intrare separată al cărui destinaţie va fi stabilită 
ulterior.

D-l Kukucska Ioan susţine că săptămâna trecută s-a desfăşurat o şedinţă cu 
elevii, la care s-a efectuat propunerea de a se înfiinţa un loc de întâlnire pentru tineri, 
copii mai săraci care să aibă acces la internet, este un punct de vedere care dacă se 
consideră oportun, se poate lua în considerare.

D-na Huszarik Alexandrina susţine că în localitate s-a desfiinţat clubul elevilor, o 
încăpere din această clădire ar fi o soluţie pentru a se înfiinţa un punct de întâlnire 
pentru tineri.

D-l Lupşa Eugen este de părere ca această propunere de apartamentare, care 
costă destul de mult, trebuie gândită foarte bine.

Preşedintele de şedinţă supune la vot:
- apartamentarea fostului centru de permanenţă, care a primit destinaţia de 

cabinet medical, în 2 apartamente, respectiv cabinet medical şi laborator, toţi 
consilierii fiind de acord, fiind acordat în acest sens un aviz de principiu, urmând 
a se proceda la apartamentarea efectivă prin hotărâre de consiliu

- apartamentarea fostului cabinet unde şi-a desfăşurat activitatea dr. Sitaru 
Cassian, 1 încăpere fiind destinată Clubului pensionarilor, restul apartamentului 
dobândind destinaţia care i se va stabili, fiind pronunţate 8 voturi DA,  1 vot NU: 
Porubszki Ioan, 5 voturi abţinere: Faur Maria, Kukucska Ioan, Orban Balazs, 
Huszarik Alexandrina, Lupşa Eugen, nefiind întrunită majoritatea necesară 
pentru acordarea avizului de principiu
Se trece la pct.19: “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 ordinare a 
Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 19.01.2010.

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

Preşedinte de şedinţă,                                  Secretar,
    Sorin Ivan Şproch         Gros Alexandru


