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ROMÂNIA        
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

PROCES VERBAL
încheiat azi 21.09.2010 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al 

oraşului Nădlac

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 21.09.2010 a 
fost convocată în baza Dispoziţiei primarului oraşului Nădlac nr.680/14.09.2010, 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, Mokoş Pavel, Kiszel Duşan, Faur Maria Carmen,
Orban Balazs, Porubski Ioan Duşan, Rău Lehoczki Adrian-Ilie, Şproch Sorin Ivan-
viceprimar. 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-na Ilieş Ioana Dorina- compartiment 
administrarea patrimoniului local, d-l Roszkoş Ioan- şef SVSU Nădlac.

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 21.09.2010.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a 
Consiliului Local Nădlac din data de 13.08.2010.

3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Consiliului Local al oraşului Nădlac pe anul 2010.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării imobilului situat în intravilanul 
oraşului Nădlac, evidenţiat în CF nr.301730 Nădlac, parcela nr. cad.301730, în 
suprafaţă de 48.421 mp.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării imobilului situat în intravilanul 
oraşului Nădlac, evidenţiat în CF nr.301718 Nădlac, parcela nr. cad.301718, în 
suprafaţă de 160.778 mp.

6.Proiect de hotărâre privind atribuirea parcelei nr.cad.1174, evidenţiată în CF 
nr.301978 Nădlac ( provenită din conversia pe hârtie a CF nr.10628 Nădlac ) în 
suprafaţă de 245 mp, în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate 
personală, d-nei Craiţar Mariana-Iasmina.

7.Proiect de hotărâre privind atribuirea parcelei nr. cad.1173, evidenţiată în CF 
nr.301977 Nădlac (provenită din conversia pe hârtie a CF nr.10627 Nădlac ) în 
suprafaţă de 245 mp, în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate 
personală, d-nei Apetroaei Mirela.

8.Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafeţe din parcela nr. 
top.13691/4, evidenţiată în CF nr.301975 Nădlac          ( provenită din conversia pe 
hârtie a CF nr.2201 Nădlac ) în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei 
proprietate personală, d-nei Călin Mariana şi d-lui Călin Petru.

9.Proiect de hotărâre privind radierea dreptului de folosinţă din CF nr.300088 
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Nădlac ( provenită din conversia pe hârtie a CF nr.1566 Nădlac ), parcela nr. top. 2793, 
2794.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 936 
mp, parcela cu nr. top. 13691/48, evidenţiată în CF nr. 302444 Nădlac (provenită din 
conversia de pe hârtie a CF nr. 2201 Nădlac), d-lui  Belejan Gheorghe, domiciliat în 
oraşul Nădlac, str. M. Viteazu nr. 172, jud. Arad.

11.Prezentarea raportului de evaluare a capacităţii de apărare împotriva 
incendiilor la nivelul oraşului Nădlac pe semestrul I al anului 2010.

12.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 21.09.2010”, care este aprobat
cu 15 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 
13.08.2010, 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 13.08.2010”, care este aprobat cu 15 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 rectificarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al oraşului Nădlac pe anul 2010.”

D-l Lupşa Eugen face precizarea că situaţia societăţii Apoterm este deosebit de 
problematică, deoarece datoriile către Foradex sunt deja foarte mari, acumulate 
începând cu anul 2008, societatea nu dispune de sumele necesare achitării acestor 
datorii, iar Foradex-ul ameninţă, că în cazul în care aceste sume nu se achită, va 
proceda la sistarea furnizării apei geotermale, ceea ce va fi o problemă, mai ales că 
vine perioada de iarnă, iar şcolile, instituţiile, blocurile au încălzire centrală pe bază de 
apă geotermală, propunerea comisiei pentru rezolvarea acestei situaţii de criză, 
deoarece societatea Apoterm se află sub autoritatea Consiliului, este majorare de 
capital.

D-l Mokoş Pavel pune întrebarea care este motivul acumulării acestor datorii a 
societăţii Apoterm către Foradex Bucureşti, având în vedere faptul că beneficiarii 
sistemului de încălzire achită facturile de energie termică., şi nu prea sunt datornici.

D-l Lupşa Eugen susţine că aceste datorii s-au acumulat ca urmare a faptului că 
preţul de furnizare a apei este mai mare decât sumele încasate la energie termică, 
iarna aceste costuri sunt echilibrate, însă pe perioadă de vară sumele încasate sunt 
mult mai mici decât costurile şi din această cauză se înregistrează pierderi.

D-l Mokoş Pavel este de părere că apa geotermală nu ar trebui să fie furnizată 
de către o societate de la Bucureşti, iar societatea face asemenea executări atunci când 
nu sunt bani, probabil şi aceasta a acumulat anumite datorii şi trebuie să recupereze de 
undeva.

D-l Lupşa Eugen susţine că societatea Foradex are datorii, Ministerul Finanţelor 
ameninţând cu blocarea conturilor în cazul în care acestea nu sunt achitate.

D-l Mokoş Pavel este de părere că primăria nu dispune de sumele necesare 
achitării acestor datorii.

D-l Lupşa Eugen susţine că toată această situaţie s-a acumulat pe perioada a 
mai mulţi ani, pe perioadă de vară, când nu există consumatori decât pentru apă caldă.

D-na Huszarik Alexandrina susţine că în cazul în care societatea Foradex va 
întrerupe furnizarea de apă geotermală, şcolile nu vor avea încălzire la iarnă, iar 
trecerea la un alt sistem de încălzire este destul de costisitoare şi destul de tardivă, 
mai ales că se apropie sezonul de iarnă.

D-l Şomrak Duşan este de părere că în această situaţie se impune 
reglementarea preţului la energie termică, şi nu este normal achitarea acestor sume de 
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la bugetul local, doar pentru o anumită categorie de populaţie.
D-l Şproch Sorin susţine că aceasta este o problemă deosebit de gravă, sunt 

familii, instituţii publice, şcoli care beneficiază agentul termic, subvenţia pentru plata 
energiei termice se acordă doar pentru locuitorii de la blocuri, dar trebuie menţionat şi 
faptul că serviciul de salubritate este subvenţionat pentru cei care locuiesc la case, deci 
există undeva un echitate. Datoria acumulată este încă de pe vremea d-lui Toseţchi 
Andrei, d-l Mako Andrei la data preluării societăţii nu a cunoscut prea bine cum să 
gestioneze situaţia, adevărul este că pe perioada verii se produc pierderi în sistem, 
costurile lunare ale consumului de apă geotermală fiind de aproximativ 20.000 lei, iar 
în ce priveşte sumele care se încasează de către Apoterm, acestea sunt de aproximativ 
4000 lei/lună, sigur pe lângă costurile de apă geotermală, trebuie luate în calcul şi 
energia electrică, apa rece, pe anul 2009 cheltuielile au fost diminuate la 120.000 
lei/lună, iar în anul 2010 acestea s-au diminuat la un cuantum de aproximativ 3000
lei/lună, iar pe pe perioada verii costurile de producţie sunt de aproximativ 5000-6000 
lei/lună, sumă care cuprinde cheltuielile cu apa geotermală, apa rece- către Compania 
de Apă, energie electrică, salarii, sigur iarna aceste costuri se recuperează, iar în ceea 
ce priveşte preţul /gcal, acesta se apropie cât de cât de realitate, sumele restante 
neachitate de către S.C. Apoterm Nădlac S.A. către Foradex, fiind acumulate pe 
perioada anilor 2008-2010.

D-l Mokoş Pavel este de părere că primăria Nădlac putea să obţină licenţă de 
exploatare pe sonda proprietatea oraşului, şi astfel costurile de producţie ar fi fost mult 
diminuate, s-a greşit în perioada anilor 1992-1993, dată la care s-a preluat sonda mare 
de către Foradex, iar acum trebuie să achităm sume mari către această societate 
pentru apa geotermală care iese din izvoarele localităţii.

D-l Şproch Sorin susţine că preţul apei geotermale este influenţat şi de chiria 
care se achită către fabrica de cânepă, aceştia fiind proprietarii terenului pe care se află 
sonda, în ce priveşte secţia tehnică a societăţii Apoterm, aceasta are profit, dar ceea ce 
trebuie rezolvat, este datoria acumulată, este necesar a se preciza şi faptul că 
segmentele de reţele foarte vechi înlocuite au fost făcute prin lucrări fără durabilitate, 
lucrări făcute să ţină 10-12 ani, iar pentru anul 2011 sigur vor trebui efectuate mai 
multe investiţii pe acest segment; în ce priveşte sonda oraşului, pentru exploatare s-a 
trimis în acest an o adresă către Agenţia resurse minerale şi se aşteaptă un răspuns, cu 
6 ani în urmă s-a încercat punerea în funcţiune a acesteia, însă fără succea, la vremea 
respectivă fiind primită din partea Foradex o adresă  cu somaţie, că primăria nu deţine 
licenţă de exloatare, iar sonda oraşului se află în aria de exploatare a societăţii, această 
sondă ar fo fost foarte bună pentru perioadă de vară, însă pe perioada iernii nu face 
faţă deoarece consumul este destul de ridicat. Se impune o rectificare de buget, 
alocarea sumelor necesare redresării societăţii Apoterm, însă se cunoaşte foarte bine 
aspectul că primăria duce lipsă de lichidităţi, sunt 400.000 sume restante neachitate, 
chirii la Biserici, proiecte cu finanţare europeană , Samtid, se impune efectuarea unei 
situaţii a sumelor care se vor putea încasa până la sfârşitul anului, în ce priveşte 
cheltuielile cu salariile şi cele materiale acestea au fost reduse conform legii cu un 
procent de 25 %, dar se cunoaşte foarte bine aspectul că sunt unele venituri care sigur 
în acest an nu se vor încasa, consiliul local trebuind să ia o decizie în cunoştinţă de 
cauză. De exemplu în ce priveşte sumele care se propun pentru persoanele cu 
handicap, acestea este necesar a se asigura din bugetul de stat, deoarece la data la 
care se dă o lege, legea este necesar să asigure şi sursele de finanţare, la fel s-a 
întâmplat şi cu Serviciul Centrului de Zi de îngrijire a copiilor Nădlac, serviciu înfiinţat 
de Consiliul Judeţean şi finanţat la început în totalitate de către acesta, după care 
cofinanţarea de 50 % fiind asigurată din bugetul local, iar în acest moment este 
finanţat în totalitate de către consiliul local.

D-l Lupşa Eugen susţine supunerea spre aprobarea consiliului local şi a 
amendamentului introdus de către comisia economică cu privire la alocarea sumei 
necesare pentru majorare de capital social la Apoterm.

D-l Şomrak Duşan pune întrebarea dacă nu este posibil să se poarte negocieri cu 
societatea Foradex pentru a se achita o parte din suma datorată, deoarece momentan 
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nu există toate sumele necesare achitării datoriilor.
D-l Lupşa Eugen susţine că societatea Foradex a intentat chiar un proces pe 

calea instanţei în vederea recuperării sumelor datorate, proces care însă a fost pierdut 
de către societatea Apoterm, buna credinţă nu există deoarece orice negociere 
efectuată până acum s-a efectuat fără succea din partea noastră, din lipsă de fonduri.

D-l primar susţine că nu se cunoaşte dacă societatea într-adevăr va proceda la 
sistarea livrării de apă geotermală în cazul neachitării sumelor de către Apoterm.

D-l Lupşa Eugen susţine necesitatea aprobării sumelor necesare prin majorare 
de capital la S.C. Apoterm Nădlac S.A., chiar dacă nu există momentan sumele 
necesare, cel puţin scriptic să fie rezolvată problema, pentru ca societatea Foradex să 
cunoască faptul că există buna intenţie de rezolvare a situaţiei create.

D-l secretar face precizarea că chiar în situaţia în care sumele necesare majorării 
de capital se vor aproba prin această rectificare de buget, se impune convocarea 
consiliului la o altă şedinţă ordinară care se poate organiza doar la începutul lunii 
octombrie, dată la care este necesar a se supune spre aprobarea consiliului proiectul de 
hotărâre de majorare de capital social a societăţii Apoterm, hotărâre care în caz de 
aprobare se va trimite către societate, care în urma acesteia va convoca Aga, iar 
documentaţia aprobată se va trimite către Camera de Comerţ, operaţiuni care durează 
cel puţin 45 zile.

D-l Mokoş Pavel este de părere că s-ar putea ca cei care plătesc energia termică 
să plătească în avans şi astfel s-ar putea plăti o parte din datoriile acumulate.

D-l Şproch Sorin susţine că suma necesară pentru majorare de capital se poate 
face prin rectificare de buget, prin diminuarea fondului de rezervă.

D-na Şuşlak Ana susţine că rectificarea se poate efectua doar scriptic, deoarece 
nu există lichidităţi, indiferent dacă această sumă se aprobă sau nu prin buget, nu se 
poate efectua nici o procedură.

D-l Lupşa Eugen este de părere că în ceea ce priveşte rectificarea bugetară 
pentru plata salariilor asistenţii personali, care nu au mai primit sumele cu titlu de 
salariu de 4 luni, este vorba de câteva familii, pe când de încălzire centrală beneficiază 
un număr mult mai mare de persoane.

Nemaifiind alte discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă 
aviz favorabil, preşedintele de şedinţă supune la vot:

- referatul nr.9414/15.09.2010 a Bibliotecii Oraşului Nădlac privind 
programul Biblionet, prin care  Biblioteca primeşte ca donaţie patru CIP 
– calculatoare cu acces gratuit la internet pentru public, necesarul fiind 
doar achiziţionarea mobilierului şi a cheltuielilor de protocol pentru 
inaugurarea oficială a CIP –suma necesară fiind de 3.500 lei-
modificările în buget fiind la Capitolul Cultură, recreere şi religie, Titlul 
Bunuri şi servicii, cod 67.02.20, modificări care se vor efectua în cadrul 
aceluiaşi capitol bugetar fără a influenţa bugetul local pentru Biblioteca 
Oraşului Nădlac- fiind pronunţate 15 voturi DA ( unanimitate de voturi )

- conform adresei Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Arad 
se suplimentează sumele defalcate din TVA pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul oraşelor, comunelor şi municipiilor, 
cod 11.02.02 cu suma de 206.000 lei, respectiv Drepturile personalului 
didactic-149.000 lei, Ajutor social- 57.000 lei, astfel că se propune 
rectificare bugetară prin suplimentarea sumelor defalcate din TVA 
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul oraşului, cod 
11.02.02 cu suma de 206.000 lei la venituri, iar la cheltuieli 
suplimentarea Capitolului Învăţământ, Titlul Cheltuieli de personal, cod 
65.02.10 cu suma de 149.000 lei, precum şi a Capitolului Asigurări şi 
asistenţă socială, Titlul Asistenţă socială, cod 68.02.57 cu suma de 
57.000 lei- fiind pronunţate 15 voturi DA  ( unanimitate de voturi )
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- modificarea programului anual a sumelor alocate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale, cod 11.02.02 şi a sumelor alocate din cote 
defalcate din impozitul pe venit, cod 04.02.04, astfel:diminuare la cod 
11.02.06 cu suma de 83.000 lei şi suplimentare la cod 04.02.04 cu 
suma de 78.000 lei, fiind pronunţate 12 voturi DA şi 3 abţinere: Paliş 
Gligor, Mokoş Pavel, Orban Balazs

- pentru plata salariilor restante a asistenţilor personali a persoanelor cu 
handicap, se propune diminuarea cu suma de 142.000 lei a fondului de 
rezervă a bugetului local (constituit în urma diminuării cheltuielilor de 
bunuri şi servicii precum şi a salariilor conform Legii nr.118/30.06.2010 
şi OUG. nr.55/23.06.2010) şi rectificarea cu aceasta sumă a Capitolului 
Asigurări şi asistenţă socială, Titlul Cheltuieli de personal, cod 68.02.10-

fiind pronunţate 9 voturi DA, 2 voturi NU: Kovacs Ştefan, Şproch Sorin, 
4 abţinere: Mazuch Marinela, Onea Mircea, Mokoş Pavel, Cioarsă Ştefan.

- diminuarea rezervei bugetare cu suma de 226.000 lei şi suplimentarea 
pe lista de investiţii cu aceeaşi sumă pentru majorare de capital la S.C. 
APOTERM NĂDLAC S.A., fiind pronunţate 12 voturi DA şi 3 abţinere: 
Mokoş Pavel, Orban Balazs, Porubski Ioan.

- proiectul de hotărâre cu propunerile de modificare a bugetului aprobate, 
fiind pronunţate 15 voturi DA ( unanimitate de voturi )- votul necesar 
adoptării proiectului de hotărâre fiind majoritatea consilierilor aflaţi în 
funcţie

Se trece la pct.4: „Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării 
imobilului situat în intravilanul oraşului Nădlac, evidenţiat în CF nr.301730 
Nădlac, parcela nr. cad.301730, în suprafaţă de 48.421 mp.”

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 şi 1 abţinere: Şomrak Duşan; 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.5: „Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării 
imobilului situat în intravilanul oraşului Nădlac, evidenţiat în CF nr.301718 
Nădlac, parcela nr. cad.301718, în suprafaţă de 160.778 mp.”

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 şi 1 abţinere: Şomrak Duşan; 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: „Proiect de hotărâre privind atribuirea parcelei 
nr.cad.1174, evidenţiată în CF nr.301978 Nădlac ( provenită din conversia pe 
hârtie a CF nr.10628 Nădlac ) în suprafaţă de 245 mp, în folosinţă gratuită pe 
durata existenţei locuinţei proprietate personală, d-nei Craiţar Mariana-
Iasmina.”

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 şi 1 abţinere: Şomrak Duşan; 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.7: „Proiect de hotărâre privind atribuirea parcelei nr. 
cad.1173, evidenţiată în CF nr.301977 Nădlac (provenită din conversia pe 
hârtie a CF nr.10627 Nădlac ) în suprafaţă de 245 mp, în folosinţă gratuită pe 
durata existenţei locuinţei proprietate personală, d-nei Apetroaei Mirela.”
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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 şi 1 abţinere: Şomrak Duşan; 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.8: „Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafeţe 
din parcela nr. top.13691/4, evidenţiată în CF nr.301975 Nădlac ( provenită 
din conversia pe hârtie a CF nr.2201 Nădlac ) în folosinţă gratuită pe durata 
existenţei locuinţei proprietate personală, d-nei Călin Mariana şi d-lui Călin 
Petru.”

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 şi 1 abţinere: Şomrak Duşan; 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.9: „Proiect de hotărâre privind radierea dreptului de 
folosinţă din CF nr.300088 Nădlac ( provenită din conversia pe hârtie a CF 
nr.1566 Nădlac ), parcela nr. top. 2793, 2794.”

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 şi 1 abţinere: Şomrak Duşan; 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.10: „Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 
terenului în suprafaţă de 936 mp, parcela cu nr. top. 13691/48, evidenţiată 
în CF nr. 302444 Nădlac (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 2201 
Nădlac), d-lui  Belejan Gheorghe, domiciliat în oraşul Nădlac, str. M. Viteazu 
nr. 172, jud. 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 14 voturi DA şi 1 abţinere: Şomrak Duşan; 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.11: „Prezentarea raportului de evaluare a capacităţii de 
apărare împotriva incendiilor la nivelul oraşului Nădlac pe semestrul I al 
anului 2010.”, nefiind discuţii referitor la acest punct, se trece la pct.12- Diverse.

D-l Paliş Gligor susţine că din partea Asociaţiei Vânătorilor din Nădlac a fost 
depusă la primărie o solicitare cu privire la darea în folosinţă a imobilului situat în Viile 
Vechi, fosta şcoală, clădirea respectivă fiind liberă, această asociaţie asigurând 
cheltuielile necesare funcţionării, în cazul în care acest corp de clădire se va da înapoi 
şcolii, asociaţia se va retrage.

D-l secretar susţine că nu s-a elaborat încă un proiect de hotărâre, deoarece 
primul demers este notarea construcţiei în Cartea Funciară, după efectuarea acestui 
demers, se va putea supune spre aprobarea consiliului proiectul de hotărâre cu privire 
la darea în folosinţă a imobilului către Asociaţia Vânătorilor din Nădlac.

D-l Lupşa Eugen pune întrebarea care este situaţia ştrandului oraşului, care este 
stadiul organizării licitaţiei în vederea concesionării acestui obiectiv.

D-l secretar susţine că va efectua verificările necesare în cadrul 
compartimentului achiziţii publice din cadrul primăriei, iar la următoarea şedinţă va 
prezenta care este stadiul demersurilor care s-au efectuat în acest caz.

D-l Mokoş Pavel susţine că a fost sesizat înainte de desfăşurarea evenimentelor 
organizate cu ocazia Zilei pompierilor de către d-l Roszkoş Ioan cu privire la 
posibilitatea sponsorizării acestui eveniment, d-l Roszkoş Ioan însă nu i-a oferit 
posibilitatea semnării vreunui contract, deoarece susţinea că este necesar ca prima 
dată sumele să treacă prin buget.

D-l secretar susţine că aceasta este procedura legală, sumele care se acordă cu 
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titlu de donaţii şi sponsorizări este necesar să treacă prima dată prin buget. De 
asemenea, solicită consilierilor, având în vedere nota de constatare elaborată de către 
Instituţia Prefectului Arad, depunerea în cel mai scurt timp a rapoartelor anuale de 
activitate pentru anul 2009, solicitare care a fost trimisă şi pe e-mail, de asemenea 
depunerea până cel târziu la sfârşitul lunii octombrie a declaraţiilor de avere şi de 
interese, conform noilor reglementări legislative apărute.

D-l Lupşa Eugen susţine necesitatea actualizării site-ului primăriei, deoarece 
acesta nu conţine informaţiile corecte, fiind depăşit, neactualizat, nu sunt postate 
formularele tipizate care se pot depune de către orice persoană interesată, în cazul în 
care aceasta are anumite probleme care necesită rezolvare.

D-l Şproch Sorin susţine că d-l Iasovici Claudiu care ar trebui să se ocupe de 
această problematică, are foarte mult de lucru cu proiectele de finanţare europeană la 
care participă oraşul Nădlac, astfel că nu reuşeşte să se ocupe şi de site-ul primăriei, 
sigur site-ul funcţionează foarte greu şi nu conţine toate informaţiile, ideal ar fi 
încheierea unui contract de prestări servicii cu o societate care să se ocupe de 
administrarea site-ului.

D-l Lupşa Eugen este de părere că sumele necesare încheierii unui asemenea 
contract se pot găsi prin desfiinţare paznicilor de la primărie şi instalarea unui sistem 
video de supraveghere, de asemenea sunt la primărie şi pompieri, care pot să asigure 
şi acest serviciu.

D-l Mokoş Pavel susţine necesitatea efectuării de măsurători pe terenuri agricole, 
fiecare cetăţean să cunoască terenul proprietate personală, deoarece sunt probleme 
mari în acest sens, la agricol sunt 5 angajaţi, în fiecare lună se poate măsura cel puţin 
o parcelă, pentru a se vedea ceva.

D-l secretar susţine că în ce priveşte problema fondului funciar, se lucrează în 
continuare, la nivelul oraşului a existat un număr de peste 800 de Titluri de proprietate 
eliberate greşit, din acestea mai mult de jumătate au fost deja rezolvate, însă 
problema efectuării de corecturi este deosebit de anevoioasă şi de durată, probleme 
vor fi şi la data la care vor începe lucrările la autostradă, deoarece sunt persoane care 
nu se află în teren acolo unde au Titlu, oamenii trebuie repuşi în posesie, problemă 
care însă necesită şi timp şi bani.

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 21.09.2010.

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

Preşedinte de şedinţă,                                  Secretar,
       Huszarik Alexandrina Nicoleta           Gros Alexandru


