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ROMÂNIA        
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

PROCES VERBAL
încheiat azi 24.11.2010 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al 

oraşului Nădlac

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 24.11.2010 a 
fost convocată în baza Dispoziţiei primarului oraşului Nădlac nr.830/16.11.2010, 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, Faur Maria Carmen, Orban Balazs, Porubski Ioan 
Duşan, Rău Lehoczki Adrian-Ilie, Mokoş Pavel, Şproch Sorin Ivan- viceprimar. Lipseşte
motivat d-l consilier Kiszel Duşan.

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 Boari Ana şi d-l Cralic Ioan
din cadrul compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei, d-l Aldea Ioan şi 
d-na Ilieş Ioana Dorina de la compartimentul administrarea patrimoniului local din 
cadrul primăriei, d-na Horvath Elena- compartiment achiziţii publice, d-l Roszkoş Ioan-
şef SVSU Nădlac, d-na Doval Ana- compartiment impozite şi taxe, d-l Dvorciac Dan-
arhitect şef.

Preşedinte de şedinţă este d-l Rău Lehoczki Adrian-Ilie, ales în această funcţie în 
cadrul şedinţei din data de 05.10.2010.

D-l secretar constată legalitatea constituirii şedinţei deoarece majoritatea 
consilierilor în funcţie sunt prezenţi, fiind respectate prevederile legale în vigoare în 
domeniu.

Preşedintele de şedinţă, d-l Rău Lehoczki Adrian-Ilie, 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 24.11.2010.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a 
Consiliului Local Nădlac din data de 05.10.2010.

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 emiterea, în vederea iniţierii procedurii prevăzute 
de Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, a
acordului de principiu asupra proiectului de hotărâre privind „aprobarea majorării 
tarifului referitor la activitatea de colectat, transportat, depozitat deşeuri menajere”.

5.Proiect de hotărâre privind emiterea, în vederea iniţierii procedurii prevăzute 
de Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, a 
acordului de principiu asupra proiectului de hotărâre privind „aprobarea taxelor speciale 
aplicabile în anul fiscal 2011.”

6.Proiect de hotărâre privind emiterea, în vederea iniţierii procedurii prevăzute 
de Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, a 
acordului de principiu asupra proiectului de hotărâre privind „aprobarea nivelurilor 
valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate, precum şi a 
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amenzilor aplicabile în anul fiscal 2011.”
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii comunei Pilu de a deveni acţionar 

la S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A., majorarea capitalului social, precum şi 
modificarea Actului constitutiv al acesteia, precum şi mandatarea reprezentantului 
Consiliului Local Nădlac în Adunarea generală de a vota cele aprobate şi a le semna pe 
seama Consiliului Local Nădlac.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a parcelei 
nr. top. 13691/45, evidenţiată în CF nr.302448 Nădlac ( provenită din conversia pe 
hârtie a CF nr.2201 Nădlac ), în suprafaţă de 756 mp.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a parcelelor 
nr. top.2793, 2794, evidenţiate în CF nr.300088 Nădlac ( provenită din conversia pe 
hârtie a CF nr.1556 Nădlac ), în suprafaţă totală de 1567 mp.

10.Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafeţe din parcela nr. top. 
13691/22, evidenţiată în CF nr.301973 Nădlac ( provenită din conversia pe hârtie a CF 
nr.2201 Nădlac ), în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate 
personală, d-lui Bortă Cornel.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru 
obiectivul- Construire drum de legătură Csanadpalota- Nădlac.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea completării inventarului terenurilor din 
domeniul privat al oraşului Nădlac, care se pot atribui în baza Legii nr.15/2003.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în proprietatea privată a 
oraşului Nădlac a parcelelor evidenţiate în CF nr.301725 Nădlac ( provenite din 
conversia pe hârtie a CF nr.9043 Nădlac ) şi CF nr.8651 Nădlac.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii la cerere, a contractelor de 
închiriere, încheiate în baza Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr. 56/30.03.2004, 
referitor la folosinţa unor terenuri proprietatea Statului Român şi proprietatea privată a 
oraşului, terenuri ocupate de către deţinătorii de garaje, proprietatea persoanelor fizice 
şi juridice.

15.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului referitor la acceptarea ofertei, 
condiţiile exproprierii şi solicitarea consemnării despăgubirilor .

16.Prezentarea adresei S.C. Semantic Solutions S.R.L., înregistrată la primăria 
oraşului Nădlac sub nr.12379/10.11.2010.

17.Prezentarea adresei Incorso Consult  nr.724/29.09.2010, înregistrată la 
primăria oraşului Nădlac sub nr.10401/05.10.2010.

18.Diverse.
D-l primar propune introducerea următoarelor puncte înainte de Diverse:

- Proiect de hotărâre privind concesionarea prin dialog competitiv a obiectivului 
„Ştrandul Nădlac” în suprafaţă de 17071 mp, proprietatea publică a oraşului Nădlac, 
situat în oraşul Nădlac, strada Dorobanţi, nr. 35 E.
- Proiect de hotărâre privind emiterea, în vederea iniţierii procedurii prevăzute de 
Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, a acordului 
de principiu asupra proiectului de hotărâre privind „încadrarea terenurilor pe zone în 
cadrul localităţii, în vederea stabilirii impozitului pentru contribuabilii care deţin în 
proprietate suprafeţe de teren ocupate de clădiri şi alte construcţii”
-având în vedere faptul că reprezentanţii societăţii Rom Divers Auto SRL au solicitat 
permisiunea de a participa la lucrările şedinţei, cu propunerea de a prezenta o 
propunere de modificare a caietelor de sarcini de vânzare a terenurilor achiziţionate, se 
propune înainte de a se trece la analiza punctelor de pe ordinea de zi, a se vedea 
despre ce propunere este vorba

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 24.11.2010”, care este 
aprobat cu 12 voturi DA, 2 abţineri: Lupşa Eugen, Faur Maria. 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 
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procesul verbal încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de 
05.10.2010, 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 05.10.2010”, care este aprobat cu 14 voturi DA ( unanimitate de 
voturi); votul necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea 
consilierilor prezenţi ( 7 prezenţi ).

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul reprezentanţilor SC Rom Divers Auto SRL
- pe rolul instanţei de judecată există un dosar cu privire la rezilierea contractelor 

de vânzare-cumpărare având ca obiect terenul în suprafaţă de 2,70 ha
- societatea, având în vedere că se află în situaţia de a putea face ceva, respectiv 

construirea pe parcela cu suprafaţa cea mai mică a unei staţii peco, parcare, 
motel, existând un investitor interesat în ce priveşte construirea acestor 
obiective, investiţia putând să înceapă în anul 2011, PUZ-ul fiind elaborat, fiind 
necesar doar adaptarea acestuia noilor cerinţe, mici modificări, solicită consiliului 
o admitere parţială, respectiv rezilierea contractelor de vânzare- cumpărare în ce 
priveşte două parcele şi menţinerea contractului pentru parcela în suprafaţă de 
40000 mp

- consiliul local mai are o posibilitate, resepctiv suspendarea procesului care poate 
să fie până la o durată de 1 an, pentru a nu interveni perimarea

- această propunere este oportunită pentru oraşul Nădlac, deoarece cele 2 parcele 
se pot întoarce imediat în proprietatea oraşului, care poate să dispună de 
acestea după cum doreşte

- în ce priveşte propunerea iniţială de a se construi o zonă industrială, din păcate 
nu există investitori care să fie interesaţi de a face această investiţie

- următorul termen este 08.12.2010, solicitând până la acea dată un punct de 
vedere din partea consiliului local cu privire la propunerea prezentată
D-l primar este de părere că Puz-ul care a fost elaborat cu privire la întreaga 

suprafaţă este necesar să fie adaptat şi modificat, de asemenea din partea societăţii nu 
se oferă nici un fel de garanţie că investiţia menţionată se va realiza.

D-na avocat susţine că societatea este de bună credinţă, fiind cea care cedează 
în acest moment cele 2 loturi în proprietatea oraşului, solicită doar o amânare, consiliul 
urmând doar a renunţa la acţiunea depusă în acest moment, putând da un termen de 
realizare a investiţiei, de exemplu până la primăvară, iar dacă acest aspect nu este 
realizat, procesul putând fi repus pe rol

- se poate solicita în instanţă o admitere parţială a acţiunii, rezilierea contractului 
de vânzare- cumpărare în ce priveşte cele 2 parcele, pentru parcela de 40000 mp 
urmând a se încheia un act adiţional cu modificarea în mod corespunzător a clauzelor 
contractuale în ce priveşte termenii de executare a investiţiei

D-l Onea Mircea pune întrebarea dacă această parcelă nu este cumva afectată de 
lucrarea privind autostrada, iar dacă răspunsul este afirmativ dacă cumva această 
lucrare nu afectează investiţia pe care societatea şi-o propune.

D-l primar susţine că se ia din acest teren doar o suprafaţă de 480 mp, 
reprezentantul societăţii afirmând că lucrarea autostrăzii nu încurcă în nici un fel 
investiţia, trebuie menţionat faptul că primăria se află în câştig deoarece a încasat 
sumele reprezentând valoarea terenului. De asemenea, d-l primare aminteşte faptul că 
societatea nu a achitat către bugetul local impozitul pe teren pe 2 ani.

D-l Şproch Sorin susţine că propunerea societăţii va fi analizată de către consiliu, 
nu se poate lua o decizie în cadrul acestei şedinţe, eventual se va propune întrunirea în 
cadrul unei şedinţe extraordinare, unde executivul împreună cu avocatul, vor analiza 
propunerea societăţii.

D-l secretar susţine că în acest caz nu este vorba despre 3 contracte de vânzare-
cumpărare, ci un singur contract având ca obiect 3 parcele de teren, propunerea 
societăţii se va analiza, societatea urmând să primească un răspuns.

D-l Dvorciac Dan susţine că în ce priveşte elaborarea Puz-ului, această 
documentaţie este de durată, doar avizul de la Mediu presupunând un termen de 
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aproximativ 6 luni.
Se propune amânarea acestei solicitări la şedinţa viitoare, toţi consilierii prezenţi 

la şedinţă fiind de acord.
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-na Mazuch Marinela susţine că din partea comisiei economice se acordă aviz 

favorabil, cu anumite amendamente:
- în ce priveşte serviciul Smurd achiziţionarea  a 4 anvelope de iarnă
- în ce priveşte alocarea sumei de 97.000 lei la Cap. Asistenţă socială, nu există 
suficiente informaţii, sigur este vorba despre indemnizaţiile persoanelor cu handicap, 
însă nu este normal să plătim la nesfârşit aceste drepturi stabilite prin lege, drepturi 
care trebuie să fie asigurate de către Stat, nu este în atribuţia consiliului local obligaţia 
de a asigura aceste drepturi salariale, nu putem susţine această cheltuială, trebuie 
văzut cum au procedat şi celelalte localităţi, nu ne putem asuma la nesfârşit o 
cheltuială la care nu suntem obligaţi.
- în ce priveşte asigurarea pentru accidente pentru SVSU, aceasta a fost deja 
efectuată, de ce rectificarea de buget se solicită abia acum, aceste asigurări trebuiau 
plătite doar la data la care exista sursa de finanţare în buget.

D-na Boari Ana susţine referitor la această din urmă problemă, faptul că această 
asigurare trebuia încheiată, deoarece nimeni nu poate să îşi asumă răspunderea în 
cazul în care se întâmpla ceva.

D-na Mazuch Marinela este de părere că trebuia cunoscut faptul că expiră 
vechea asigurare şi este necesar a se încheia o altă asigurare.

D-na Boari Ana susţine că la începutul anului  s-au alocat sume insuficiente 
pentru acest capitol, având în vedere şi reducerea de 20 %, sumele au fost repartizate 
pe sectoarele unde chiar a fost neapărat nevoie.

D-l Orban Balazs este de părere că salariile persoanelor care au în îngrijire 
persoanele cu handicap este neapărat nevoie să fie asigurate.

D-na Mazuch Marinela susţine că, consiliul nu este obligat să asigure aceste 
salarii, la fel cum este şi cazul profesorilor.

D-l Orban Balazs este de părere că executivul trebuia să ia legătura cu forurile în 
drept care trebuie să asigure aceste drepturi salariale, pentru a avea asigurate aceste 
fonduri din timp.

D-l Mokoş Pavel susţine că nu este normal ca aceste persoane să nu îşi 
primească salariile, trebuie intervenit la Guvern, la Bucureşti, unde este necesar, 
pentru ca aceste persoane să-şi primească banii.

D-na Boari Ana susţine că s-au trimis adrese către Administraţia Finanţelor 
Publice Arad pe data de 20 septembrie, punctul de vedere al acestei instituţii fiind 
faptul că, consiliul local poate acoperi aceste nevoi ale bugetului local din reducerea 
cheltuielilor de 20 %, legea prevede că bugetul local trebuie să contribuie la acest 
capitol, însă nu este precizat şi procentul, ce se întâmplă în cazul în care aceste sume 
nu se achită în acest an din bugetul local, vor rămâne de achitat pe anul 2011, însă 
legea bugetului pentru anul viitor este mult mai strictă, neputând să plătim nici o 
datorie aferentă anului 2011, până nu se achită cele aferente anilor anteriori.

D-l Şproch Sorin susţine că problema persoanelor cu handicap a fost dezbătută 
şi acum 2 luni, dată la care s-a aprobat alocarea drepturilor salariale pentru 4 luni, 
dată la care s-a abţinut de la vot, tocmai pe considerentul că Statul este cel care 
trebuie să asigure aceste fonduri, nu trebuie împovărat bugetul nădlăcanilor, statul nu 
ajută localitatea cu nimic, doar fonduri pentru investiţii, aceeaşi problemă este şi în ce 
priveşte ajutorul social, asistenţii personali, sigur comunităţile locale trebuie să aibă 
grijă de oamenii lor, însă legile prin care au fost stabilite aceste drepturi salariale sunt 
stabilite de stat, el fiind cel care trebuie să asigure şi fondurile necesare. Trebuie avut 
în vedere că din buget s-au achitat deja drepturile salariale ale acestor persoane pentru 
o perioadă de 4 luni, sume care nu au fost luate în calcul la data elaborării bugetului 
pentru anul 2010, sigur aceste persoane trebuie să beneficieze de aceste drepturi, însă 
ele nu se asigură din bugetul local. De exemplu, în localitatea Pecica, administraţia 
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locală a luat o poziţie fermă, unde nu s-a aprobat alocarea vreunei sume în acest sens 
din bugetul local. Bugetul local se confruntă cu probleme deosebit de grave, datorii de 
aproximativ 7 milioane lei, la care se adaugă Elba, chirii către culte de 518.000 lei, 
pentru acest număr de 40 persoane care trebuie să-şi primească drepturile salariale, 
Guvernul trebuie să susţină, deoarece consiliul nu este obligat să susţină legile statului. 
Referitor la acest capitol în lege se prevede că administraţiile locale trebuie să 
contribuie financiar, trebuie avut în vedere faptul că aici se încadrează şi ajutoarele 
sociale, Centrul de Zi, care la început înfiinţat şi finanţat de Consiliul Judeţean, pe urmă 
susţinut doar cu un procent de 50 %, iar în prezent susţinut 100 % din bugetul local.

D-na Huszarik Alexandrina susţine că drepturile salariale acestor persoane 
trebuie asigurate din cotele defalcate din Tva, şi nicidecum din bugetul local.

D-l primar susţine că are convingerea că în acest an pentru persoanele cu 
handicap  nu se va primi nici un ban de la bugetul de stat.

D-l Mokoş Pavel este de părere că sumele necesare pentru aceste persoane 
trebuie asigurate, mai bine se închide Centrul de Zi, trebuie făcut ceva.

D-na Huszarik Alexandrina este de părere că în cazul în care se va ceda în acest 
moment, aceste drepturi vor trebui asigurate din bugetul local şi anul viitor; de 
asemenea este de părere că propunerea de alocare a sumei pentru o carte către 
Asociaţia grădinarilor este nefondată, având în vedere deficitul bugetar.

Nefiind alte discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot, pe rând, propunerile 
de rectificare de buget, astfel:
- adresa Grupului Şcolar “Jozef Gregor Tajovský“ prin care solicită aprobarea folosirii 
sponsorizărilor primite în valoare de 4.850 lei şi rectificarea bugetului de venituri la 
Donaţii şi sponsorizări, cod 37.02.01 cu suma de 4.850 lei şi la cheltuieli Capitolul 
Învăţământ cod 65.02, Titlul Bunuri şi servicii cod 65.02.20 suplimentarea cu aceeaşi 
sumă, fiind pronunţate 14 voturi DA
- rectificarea bugetului local prin suplimentare cu suma de 5.500 lei la Capitolul 
Asigurări şi asistenţă socială, cod 68.02, Titlul Bunuri şi servicii cod 68.02.20 pentru 
Serviciul Centrul de Zi de Îngrijire a Copiilor din Oraşul Nădlac şi diminuarea cu aceeaşi 
valoare a sumelor disponibile, sume necesare înlocuirii centralei termice, fiind 
pronunţate 13 voturi DA, 1 abţinere: Mokoş Pavel
- rectificarea bugetului local prin majorare cu suma de 5.300 lei, precum şi cu suma de 
9.700 lei necesară acoperirii altor cheltuieli obligatorii care nu au fost asigurate în 
bugetul iniţial la Capitolul Ordine publică şi siguranţa naţională, cod 61.02, Titlul Bunuri 
şi servicii, cod 61.02.20 şi diminuarea cu valoarea de 15.000 lei a sumelor disponibile, 
fiind pronunţate 14 voturi DA
- achiziţionarea  a 6 anvelope pentru Smurd- 1 vot DA: Faur Maria, 4 abţinere: Orban 
Balazs, Mokoş Pavel, Porubski Ioan, Rău Lehoczki Adrian, restul de 9 votând NU .
- achiziţionarea a 4 anvelope de iarnă pentru Smurd- 13 voturi DA, 1 abţinere: Faur 
Maria
- diferenţa sumei de 1300 lei se propune a se aloca pentru Învăţământ, fiind 
pronunţate 14 voturi DA
- suplimentarea bugetului prin majorare cu suma de 3.500 lei la Capitolul Cultură, 
recreere şi religie cod 67.02, Titlul Alte cheltuieli cod 67.02.59 şi diminuarea cu aceeaşi 
valoare a sumelor disponibile, respectiv pentru Asociaţia grădinarilor din Nădlac, fiind 
pronunţate 9 voturi DA, 5 abţinere: Lupşa Eugen, Onea Mircea, Orban Balazs, Huszarik 
Alexandrina, Cioarsă Ştefan.
- alocarea în bugetul local a sumei de 255.000 lei la Capitolul Combustibili şi energie 
cod 81.02, Titlul Bunuri şi servicii cod 81.02.20 pentru reparaţii la reţele termice şi 
diminuarea cu aceeaşi valoare a sumelor disponibile, fiind pronunţate 12 voturi DA, 2 
abţinere: Mokoş Pavel, Porubski Ioan 
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- alocarea sumei de 97.000 lei la Capitolul Asigurări şi asistenţă socială, Titlul Cheltuieli 
de personal, cod 68.02.10 pentru acoperirea salariilor restante a asistenţilor personali a 
persoanelor cu handicap şi diminuarea cu aceeaşi valaore a sumelor disponibile, fiind 
pronunţate 5 voturi DA: Orban Balazs, Şomrak Duşan, Mokoş Pavel, Porubski Ioan, 
Faur Maria, 2 voturi NU: Paliş Gligor, Şproch Sorin, restul consilierilor în număr de 7, 
abţinându-se de la vot.
- suma rămasă în cuantum de 97.000 lei se propune a se rectifica pentru Învăţământ, 
toţi consilierii prezenţi fiind de accord
- nemaifiind alte discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz 
favorabil, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, cu toate 
propunerile de modificare a acestuia aprobate, acesta fiind aprobat în unanimitate de 
voturi, votul necesar fiind majoritatea consilierilor aflaţi în funcţie ( 8 voturi ).

Se trece la pct.4: „Proiect de hotărâre privind emiterea, în vederea 
iniţierii procedurii prevăzute de Legea nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, a acordului de principiu asupra 
proiectului de hotărâre privind „aprobarea majorării tarifului referitor la 
activitatea de colectat, transportat, depozitat deşeuri menajere.”

D-l Orban Balazs suţine că societate G&E Invest 2003 SRL este o societate 
comercială, de ce consiliul local este cel care trebuie să aprobe tariful de salubritate.

D-l Şproch Sorin susţine că aceste tarife, conform legii, se aprobă de către 
consiliul local, deoarece serviciul de salubrizare este un serviciu public, nu este necesar 
să existe licenţă pentru acest preţ, ci pentru serviciul de salubrizare în sine, tariful care 
a fost aprobat în anul 2008 a fost pentru a fi aplicabil pe perioada anilor 2009-2010, iar 
acum este necesar şi pentru anul viitor, modificarea fiind de 5 ani faţă de cel anterior 
pentru o persoană.

D-l Orban Balazs este de părere că în cazul în care se majorează şi impozitele, şi 
taxele speciale, va fi foarte greu de suportat această majorare de către populaţie.

D-l Mokoş Pavel este de părere că taxa pentru depozitarea de deşeuri care 
provin din alte localităţi ar trebui crescută 500 %, deoarece bugetul local şi aşa este 
foarte sărac, nu avem bani, şi ei ne aduc mizerie pentru un tarif nesemnificativ.

D-l Aldea Ioan susţine că lunar se încasează la bugetul local pentru deşeurile 
provenite din alte localităţi aproximativ o sumă de 6200 lei.

D-l Rău Lehoczki Adrian pune întrebarea dacă tariful pentru depozitarea 
deşeurilor care provin din alte localităţi este diferenţiat faţă de cel din localitatea 
noastră.

D-l secretar susţine că există în acest sens adoptată o hotărâre de consiliu, care 
în cazul în care se doreşte, poate fi obiectul unei modificări al şedinţei viitoare.

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 9 voturi DA şi 5 abţinere: Porubski Ioan, Mokoş 
Pavel, Orban Balazs, Huszarik Alexandrina, Şomrak Duşan; d-l secretar face precizarea 
că votul necesar adoptării proiectului de hotărâre este votul a majorităţii consilierilor în 
funcţie (8 voturi ).

Se trece la pct.5: „Proiect de hotărâre privind emiterea, în vederea 
iniţierii procedurii prevăzute de Legea nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, a acordului de principiu asupra 
proiectului de hotărâre privind „aprobarea taxelor speciale aplicabile în anul 
fiscal 2011.””

D-l Orban Balazs este de părere că tarifele care se practică cu ocazia diferitelor 
manifestări, festivaluri, ar trebui majorate faţă de cele care se achită de către 
producătorii agricoli.
-1.taxe piaţă- se fac următoarele propuneri:
- pct.8- 6 lei/masă/zi- 6 voturi DA- Rău-Lehoczki Adrian, Lupşa Eugen, Faur Maria, 
Onea Mircea, Cioarsă Ştefan, Mazuch Marinela, restul de 8 consilieri abţinându-se la 
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vor
- 4,50 lei/masă/zi- 3 voturi DA: Rău Lehoczki Adrian, Şproch Sorin, Kovacs Ştefan, 1 
vot NU: Faur Maria, restul de 10 consilieri abţinându- se de la vot
- 3,50 lei/masă/zi- 9 voturi DA, 5 contra: Porubski Ioan, Mokoş Pavel, Orban Balazs, 
Huszarik Alexandrina, Şomrak Duşan
- 2 lei/persoană- 9 voturi NU, 5 abţinere: Porubski Ioan, Mokoş Pavel, Orban Balazs, 
Huszarik Alexandrina, Şomrak Duşan
- 1,50 lei/persoană- 9 voturi DA, 5 contra: Porubski Ioan, Mokoş Pavel, Orban Balazs, 
Huszarik Alexandrina, Şomrak Duşan
- taxele piaţă în totalitate cu propunerile de modificare aprobate: 10 voturi Da, 4 
abţinere: Porubski Ioan, Mokoş Pavel, Huszarik Alexandrina, Şomrak Duşan
2. taxe evidenţa persoanelor, fiind introdusă o nouă taxă în cuantum de 30 lei pentru 
informare persoană- 14 voturi DA
3. taxe urbanism- nemodificare faţă de anul 2010- 14 voturi DA
4. protecţie civilă- nemodificate faţă de anul 2010- 14 voturi DA
5. salubritate, cu un procent de 15 % a subvenţiei care se asigură din bugetul local- 14 
voturi DA
6. SVSU- 9 voturi DA, 5 abţinere: Porubski Ioan, Mokoş Pavel, Orban Balazs, Huszarik 
Alexandrina, Şomrak Duşan
7. ieşire în teren- 15 lei/oră, diminuat faţă de anul 2010- 14 voturi DA
8. taxe compartiment impozite, taxe care nu au fost în anul 2010

D-l Orban Balazs pune întrebarea  de ce pentru eliberare adeverinţă prin care se  
atestă achitarea impozitelor pe o perioada mai mare de 4 ani, calitatea de contribuabil, 
etc., care necesită cercetare în arhivă, în cel mult 10 zile de la data depunerii cererii, se 
achită 40 lei, nu există cumva aceste date în calculator.

D-na Doval Ana susţine că este necesar ca aceste documente să fie verificate din 
arhiva primăriei.

D-l Orban Balazs este de părere că acest mers al eliberării de adeverinţe este 
deosebit de greoi, cerere, depunere la registratură, semnare de către primar şi 
secretar, eliberare, cel care face efectiv aceste adeverinţe neavând nici un fel de 
răspundere.

D-na Doval Ana susţine că eliberarea de adeverinţa şi alte documente nu se 
poate efectua decât conform legii, se depune la registratură, se face repartiţia acesteia 
către compartimentul care trebuie să se ocupe de ea, iar orice adeverinţă are termen 
de eliberare de 30 zile, nu există desemnată din cadrul primăriei o singură persoană 
care să se ocupe de eliberare de  adeverinţe, sigur orice persoană care se grăbeşte şi 
doreşte eliberare de diferite documente urgent, trebuie să plătească pentru serviciul 
prestat.

D-l Cioarsă Ştefan susţine că taxa pentru eliberare certificate fiscal în maxim 2 
ore s-a stabilit la 15 lei pentru personae fizice, 25 lei personae juridice.

D-na Doval Ana susţine că termenul în care se poate elibera un certificate fiscal 
este de 48 ore, cine doreşte eliberare în maxim 2 ore trebuie să plătească această 
taxă.

D-l Mokoş Pavel este de părere că aceste taxe care s-au propus nu sunt aşa de 
mari, problema este însă mersul acestor cereri, depunere, nu există tipizate, acestea 
trebuie cumpărate, înregistrarea, angajaţii care nu vin la timp la serviciu atunci cant 
executivul nu se află la serviciu, mâncatul de către angajaţi în timpul orelor de muncă, 
plimbarea contribuabilului în 5 birouri până ce se eliberează o adeverinţă, cererile 
pentru depunere de diferite document ar trebui să se afle la fiecare compartiment în 
parte pentru ca contribuabilii să fie serviţi pe loc, prompt şi operativ.

D-l Şproch Sorin susţine că totuşi unele afirmaţii făcute de către d-l Mokoş în ce 
priveşte funcţionarii primăriei nu sunt fondate, ca de exemplu lipsa funcţionarilor la 
serviciu atunci când executivul lipseşte, mâncatul în timpul orelor de serviciu la ora 
10,oo, problema eliberării de adeverinţe este una deosebit de serioasă, se va căuta o 
variantă de delegare de semnare pentru unele tipuri de adeverinţe, responsabilizarea 
funcţionarului public, precum şi valabilitatea actelor care vor fi semnate direct de către 
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funcţionari, reducerea timpului de plimbare prin birouri, deoarece de multe ori chiar 
primarul nici nu cunoaşte ceea ce semnează, este neapărat nevoie şi responsabilizarea 
funcţionarului.
- taxele sunt supuse la vot în varianta propusă- 11 voturi DA, 3 abţinere: Huszarik 
Alexandrina, Şomrak Duşan, Porubski Ioan
9. taxe SVSU unde există propuse 2 variante, respective 0,02 % din valoarea de 
impozitare a clădirilor proprietatea persoanelor fizice, cealaltă variantă fiind stabilită pe 
gospodărie funcţie de zona de dispunere

D-l Orban Balazs pune întrebarea dacă această propunere este legală, deoarece 
această taxă a mai fost instituită anii anteriori, fiind primită sesizare că nu este legală, 
astfel că hotărârea a fost revocată.

D-l secretar susţine că această problemă a fost verificată, într-adevăr această 
taxă a mai fost aprobată în anul 2007, s-a revocat, dar nu există în acest sens o 
sesizare scrisă din partea Instituţiei Prefectului, s-a verificat şi la alte primării unde 
această taxă funcţionează.

D-l Lupşa Eugen este de părere că varianta a doua din propunere este mai 
oportună, dar propune ca zonarea să fie astfel denumită, cum este trecută în proiectul 
de hotărâre referitor la zonarea localităţii, respectiv A, B, C, D. În alineatul 3 al 
referatului se prevede faptul că încadrarea în categoria pericolului de incendiu se face 
conform planurilor de intervenţie  sau a altor documente prevăzute  de lege avizate de 
către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, iar în lipsa acestora încadrarea se face 
din oficiu de către SVSU şi se aprobă prin dispoziţia primarului.

D-l Roszkoş Ioan susţine că această încadrare se face funcţie de gradul de 
pericol care reiese din activitatea agentului economic, iar în cazul în care riscul nu este 
evaluat, încadrarea se face din oficiu, existând în acest sens nişte bareme care sunt 
stabilite tot prin lege. Varianta a doua de taxă este funcţie de zona de intervenţie, de 
exemplu în zona timpul de intervenţie este mai redus faţă de zona B, este vorba de 
distanţa până la obiectivul la care se intervine.

D-l Orban Balazs pune întrebarea ce se întâmplă în cazul în care de exemplu o 
persoană achită contravaloarea taxei şi are incendiu, mai plăteşte şi costul intervenţiei 
sau nu.

D-l Roszkoş Ioan îi răspunde că plătind taxa nu mai are nici o obligaţie 
pecuniară, sunt stabilite anumite termene de achitare a acesteia, sigur în care alarma 
de incendiu este falsă, costul deplasării este necesar să fie achitat.

D-l Cioarsă Ştefan pune întrebarea ce se întâmplă în cazul agenţilor economici 
care au mai multe puncte de lucru, dacă se plăteşte această taxă pentru fiecare din 
aceste obiective.

D-l Roszkoş Ioan susţine că referitor la termenul de plată, s-a strecurat o 
eroare, termenul de plată al taxei fiind 30.03, respective 30.09, astfel că propunerea 
va fi corectată, iar referitor la sesizarea d-lui Cioarsă, propunerea se poate completa, 
taxa putând să fie stabilită, fie pentru fiecare agent economic, fie pentru fiecare punct 
de lucru.

D-l Lupşa Eugen este de părere ca proiectul de hotărâre să fie completat, astfel 
ca această taxă să fie percepută pentru fiecare punct de lucru.

D-l Roszkoş Ioan susţine că aproximativ 90 % din agenţii economici nu au 
stabilit gradul de risc, riscând să primească amendă.

D-l Porubski Ioan este de părere că taxa este mult mai mare la agenţii economici 
faţă de cea stabilită pentru persoane fizice, se pune întrebarea de ce trebuie această 
taxă în anul 2011, nu a fost nici în anul 2010, şi nici anii anteriori, şi aşa activitatea 
agenţilor economici merge destul de prost, iar prin diferite taxe, impozite care vor fi 
mărite, practice activitatea va merge tot mai prost, agenţii neputând să mai continue 
activitatea; aceste taxe sunt foarte uşor de instituit şi impus, dar dacă se instituie 
anumite taxe, şi serviciul prestat trebuie să fie corespunzător, să nu se uite totuşi 
faptul că persoanele care prestează acest serviciu sunt voluntari, cisterna este veche, 
personalul nu este profesionist, această taxă se poate institui dar o sumă modică, 
propunerea din referat fiind deosebit de mare, propunerea fiind ca această taxă să fie 
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la un cuantum dublu faţă de persoanele fizice, funcţie de zonă.
- propunerile sunt supuse la vot, astfel:  la personae fizice propunerea 1- 14 voturi NU, 
propunerea 2, funcţie de zonă- 14 voturi DA; persoane juridice- conform referatului-
14 voturi NU, dublu faţă de personae fizice- 14 voturi DA
10. taxa Smurd, conform referatului s-a propus să fie 12 lei/an 

D-l Lupşa Eugen propune ca această taxă să fie stabilită diferenţiat funcţie de 
numărul de personae aflate în gospodărie, astfel ca la serviciul de salubrizare, respectiv 
10 lei/1 persoană, 18 lei/ 2 persoane, 25 lei/3 persoane, 32 lei/ 4 sau mai multe 
persoane.

D-na Huszarik Alexandrina pune întrebarea dacă această taxă există şi la alte 
localităţi.

D-l secretar susţine că asemenea serviciu nu are decât localitatea Vinga.
D-l Şproch Sorin susţine că s-a trimis din nou adresă către toate localităţile 

învecinate unde acest serviciu are intervenţii, astfel ca fiecare localitate în parte să 
prevadă în buget sumele necesare funcţionării serviciului, contribuţia fiecărei localităţi 
fiind funcţie de numărul de intervenţii din cadrul fiecărei localităţi în parte, în localitatea 
Nădlac fiind aproximativ 77 % din intervenţii, 23 % fiind intervenţii în alte localităţi.

D-l primar susţine că a fost la Bucureşti să discute şi la Ministerul Sănătăţii, este 
posibil ca salarizarea personalului Smurd nu va mai trebui să fie asigurată de către 
administraţia locală, existând promisiuni în acest sens, taxa se poate aproba, iar dacă 
va fi necesar aceasta se va putea restitui.

D-l Lupşa Eugen susţine că taxa Smurd se referă doar la persoane fizice, în 
referat la alineatul 9, 10, 11, 12, 13 se face referire şi la persoane juridice, aceste 
prevederi ar trebui să fie eliminate.

D-l Roszkoş Ioan susţine că este vorba despre dispoziţii finale din referat şi se 
referă, atât la persoane fizice, cât şi la persoane juridice.
- propunerea din referat este supusă la vot în varianta iniţială, fiind pronunţate 14 
voturi NU
- propunerea de 10 lei/1 persoană, 18 lei/ 2 persoane, 25 lei/3 persoane, 32 lei/ 4 sau 
mai multe persoane este supusă la vot, fiind pronunţate 10 voturi DA, 4 abţinere: 
Huszarik Alexandrina, Şomrak Duşan, Mokoş Pavel, Porubski Ioan

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 mai sus aprobate, fiind pronunţate 14 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.6: Proiect de hotărâre privind emiterea, în vederea iniţierii 
procedurii prevăzute de Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, a acordului de principiu asupra proiectului de hotărâre 
privind „aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor 
locale şi a altor taxe asimilate, precum şi a amenzilor aplicabile în anul fiscal 
2011.””

D-l Lupşa Eugen susţine că se prevede că impozitul pe clădiri persoane juridice la 
cele neevaluate, procentul este de 6 %, de asemenea care este modalitatea de 
impozitare a clădirilor amortizate.

D-na Doval Ana îi răspunde că unde nu este obligatoriu evaluarea se aplică 
procentul de 1,5 %.

D-l Lupşa Eugen este de părere că toate aceste reglementări ar trebui trecute în 
anexa la proiectul de hotărâre.

D-na Doval Ana susţine că toate reglementările la care face referire d-na Doval 
sunt trecute în normele de aplicare a codului fiscal, dar sigur anexa se poate completa.

D-l Lupşa Eugen sesizează că în anexă nu se face referire nici la taxele de 
urbanism, de la articolul 257, autorizaţii de construire, lucrări de organizare şantier, 
taxă desfiinţare construcţii, prelungire, eliberare certificat de urbanism.

D-na Doval Ana susţine că într-adevăr este o scăpare pe care şi-o asumă, făcând 
totodată precizarea că aceste taxe se stabilesc şi calculează de către compartiment 
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urbanism şi se achită la compartimentul impozite şi taxe.
D-l Şproch Sorin susţine că impozitele pentru anul 2011 nu sunt mai mari faţă de 

cele pentru anul 2010, chiar unele dintre ele au scăzut.
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, 

- varianta iniţială- fiind pronunţate 14 voturi NU
- cu propunerile de modificare propuse de către d-l Lupşa Eugen, fiind 

pronunţate 14 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.7: “Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii comunei 
Pilu de a deveni acţionar la S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A., majorarea 
capitalului social, precum şi modificarea Actului constitutiv al acesteia, 
precum şi mandatarea reprezentantului Consiliului Local Nădlac în Adunarea 
generală de a vota cele aprobate şi a le semna pe seama Consiliului Local 
Nădlac.”

Nefiind discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate cărora s-a 
solicitat avizul se acordă aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot şi 
aprobat în unanimitate de voturi ( 14 voturi DA ), votul necesar adoptării proiectului de 
hotărâre fiind 2/3 din numărul consilierilor aflaţi în funcţie ( 10 voturi ).

Se trece la pct.8: “Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin 
licitaţie publică a parcelei nr. top. 13691/45, evidenţiată în CF nr.302448 
Nădlac ( provenită din conversia pe hârtie a CF nr.2201 Nădlac ), în suprafaţă 
de 756 mp.”

Nefiind discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate cărora s-a 
solicitat avizul se acordă aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot şi 
aprobat în unanimitate de voturi ( 14 voturi DA ), votul necesar adoptării proiectului de 
hotărâre fiind 2/3 din numărul consilierilor aflaţi în funcţie ( 10 voturi ).

Se trece la pct.9: “Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin 
licitaţie publică a parcelelor nr. top.2793, 2794, evidenţiate în CF nr.300088 
Nădlac ( provenită din conversia pe hârtie a CF nr.1556 Nădlac ), în suprafaţă 
totală de 1567 mp.”

Nefiind discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate cărora s-a 
solicitat avizul se acordă aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot şi 
aprobat în unanimitate de voturi ( 14 voturi DA ), votul necesar adoptării proiectului de 
hotărâre fiind 2/3 din numărul consilierilor aflaţi în funcţie ( 10 voturi ).

Se trece la pct.10: “Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafeţe 
din parcela nr. top. 13691/22, evidenţiată în CF nr.301973 Nădlac ( provenită 
din conversia pe hârtie a CF nr.2201 Nădlac ), în folosinţă gratuită pe durata 
existenţei locuinţei proprietate personală, d-lui Bortă Cornel.”

Nefiind discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate cărora s-a 
solicitat avizul se acordă aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot şi 
aprobat în unanimitate de voturi ( 14 voturi DA ), votul necesar adoptării proiectului de 
hotărâre fiind 2/3 din numărul consilierilor aflaţi în funcţie ( 10 voturi ).

Se trece la pct.11: “Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de 
fezabilitate pentru obiectivul- Construire drum de legătură Csanadpalota-
Nădlac.”

D-l primar susţine că speră că documentaţia a fost analizată de către comisii, de 
exemplu în ce priveşte proiectul referitor la parc, documentaţia trebuind trimisă de 
urgenţă la Bucureşti la data la care a fost supusă spre aprobare, iar d-na Ciucuriţă care 
a întocmit documentaţia, între timp a decedat, acum primăria se confruntă cu mari 
probleme când este necesară implementarea proiectului.

Nefiind alte discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate cărora s-a 
solicitat avizul se acordă aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot şi 
aprobat în unanimitate de voturi ( 14 voturi DA ), votul necesar adoptării proiectului de 
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hotărâre fiind 2/3 din numărul consilierilor aflaţi în funcţie ( 10 voturi ).
Se trece la pct.12: “Proiect de hotărâre privind aprobarea completării 

inventarului terenurilor din domeniul privat al oraşului Nădlac, care se pot 
atribui în baza Legii nr.15/2003.”

Nefiind discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate cărora s-a 
solicitat avizul se acordă aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot şi 
aprobat în unanimitate de voturi ( 14 voturi DA ), votul necesar adoptării proiectului de 
hotărâre fiind 2/3 din numărul consilierilor aflaţi în funcţie ( 10 voturi ).

Se trece la pct.13: “Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în 
proprietatea privată a oraşului Nădlac a parcelelor evidenţiate în CF nr.301725 
Nădlac ( provenite din conversia pe hârtie a CF nr.9043 Nădlac ) şi CF nr.8651 
Nădlac.”

Nefiind discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate cărora s-a 
solicitat avizul se acordă aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot şi 
aprobat în unanimitate de voturi ( 14 voturi DA ), votul necesar adoptării proiectului de 
hotărâre fiind 2/3 din numărul consilierilor aflaţi în funcţie ( 10 voturi ).

Se trece la pct.14: “Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii la 
cerere, a contractelor de închiriere, încheiate în baza Hotărârii Consiliului 
Local Nădlac nr. 56/30.03.2004, referitor la folosinţa unor terenuri 
proprietatea Statului Român şi proprietatea privată a oraşului, terenuri 
ocupate de către deţinătorii de garaje, proprietatea persoanelor fizice şi 
juridice.”

D-l Lupşa Eugen este de părere că acest proiect de hotărâre ar trebui completat, 
în sensul că durata prelungirii contractelor de închiriere ar trebui să fie până la data de 
31.12.2010.

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, astfel: 

- varianta iniţială- fiind pronunţate 14 voturi NU
- cu propunerile de modificare aduse de către d-l Lupşa Eugen, fiind pronunţate 

14 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 în funcţie       
( 10 voturi ).

Se trece la pct.15: “Proiect de hotărâre privind emiterea acordului 
referitor la acceptarea ofertei, condiţiile exproprierii şi solicitarea consemnării 
despăgubirilor.”

D-l Orban Balazs susţine că în principiu este de acord cu acest proiect de 
hotărâre, însă nu apare niciunde despre ce este vorba.

D-l secretar susţine că asemenea proiect de hotărâre a fost supus spre aprobare 
şi în luna august, iar legea la care se face referire nu poate fi decât referitor la 
expropriere pentru autostradă.

Nefiind alte discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate cărora s-a 
solicitat avizul se acordă aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot şi 
aprobat în unanimitate de voturi ( 14 voturi DA ), votul necesar adoptării proiectului de 
hotărâre fiind 2/3 din numărul consilierilor aflaţi în funcţie ( 10 voturi ).

Se trece la pct.16: “Prezentarea adresei S.C. Semantic Solutions S.R.L., 
înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr.12379/10.11.2010.”

D-l secretar susţine că reprezentanţii acestei societăţi au fost la primărie, dată la 
care au efectuat o demonstraţie referitor la un program evoluat de identificare a 
limitelor de proprietate în extravilan, găsire parcelă pe gps, această lucrare ar fi una 
deosebit de complexă, putând să se întindă chiar pe o perioadă de până la 2 ani, 
deoarece doar introducerea de date poate să dureze până la 1 an, se pot identifica 
practic parcelele care sunt efectiv lucrate, cele fără titlu, nelucrate, sau chiar se pot 
identifica parcele în plus care s-ar putea redistribui persoanelor îndreptăţite. Această 
lucrare practice nu presupune întabularea terenurilor situate în extravilan, dar pot fi 
determinate limitele de proprietate, este un system evoluat, de exemplu se pot 
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identifica toate titlurile de proprietate care s-au eliberat către o anumită persoană. 
Acest sistem în localitatea Pecica este deja funcţional, va merge să vadă despre ce este 
vorba, pentru a cunoaşte mai bine aspectele sistemului care se propune.

D-l Şproch Sorin susţine că aceasta este o propunere foarte bună, ideal ar fi 
implementarea unui asemenea sistem şi pe intravilan, deoarece sunt probleme, 
locuinţe edificate nerecepţionate, astfel că se pierd bani la buget; de asemenea, 
persoanele nu-şi actualizează declaraţiile, după cum se cunoaşte marea majoritate în 
ultimii ani au făcut extinderea locuinţelor, subzidiri, fiind impuşi după ceea din ce este 
construită locuinţa, sunt case care sunt declarate ca fiind din pământ, date care nu 
corespund realităţii, aceasta având în vedere faptul că impozitarea se face după 
materialul cel mai efficient, există de asemenea construcţii ilegale nedeclarate, iar un 
asemenea system ar duce la recuperarea sumelor care se pierd în fiecare an la buget.

D-l primar susţine că costul unui asemenea proiect este de aproximativ 25.000 
Euro în ceea ce priveşte extravilanul.

D-l Mokoş Pavel este de părere că suma nu este mare pentru ceea ce presupune 
un asemenea system, chiar ar fi oportun, şi sigur fiecare locuitor al acestui oraş ar fi de 
aceeaşi părere, să se instituie în acest sens o taxă, de exemplu de 1 leu.

D-l secretar susţine că există încă la această dată un număr de persoane care 
mai trebuie să primească pământ, numai pe lângă traseul autostrăzii, s-au identificat 
aproximativ 20 ha, care urmează să fie distribuite persoanelor îndreptăţite.

D-l Şproch Sorin susţine că un asemenea system pe intravilan şi extravilan 
implementat în localitatea Pecica, a costat această localitate suma de 250.000 Euro, 
bineînţeles aceasta având şi localităţile aparţinătoare: Sederhat, Turnu.

Se trece la pct.17: “Prezentarea adresei Incorso Consult
nr.724/29.09.2010, înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub 
nr.10401/05.10.2010.”

D-na Mazuch Marinela susţine că au fost analizate în cadrul comisiei cele 5 
variante ale stemei care se propun, însă este de părere că ar fi oportun să fie căutată 
vechea stemă a oraşului Nădlac de pe vremea cetăţii, este posibil să fie chiar bună cea 
care a fost folosită din vechi timpuri, respectiv pecetea din anii 1800-1900.

D-l secretar susţine că în acest moment localitatea nu are o stemă, cea care 
practic este utilizată pe diverse documente, nu este atestată din punct de vedere 
heraldic, localitatea riscând să primească amendă în acest sens.

D-na Huszarik Alexandrina este de părere că această stemă s-ar putea găsi în 
arhivele primăriei, sau se poate discuta cu d-l prof. Kukucska Ioan sau d-l prof. 
Huszarik Pavel.

D-l secretar susţine că referitor la cele 5 variante propuse de către această 
societate a fost consultat şi d-l Kukucska care a fost de părere că cea mai 
reprezentativă pentru localitate este varianta nr. 3, cu propunerea de a se trece şi 
corbul, acesta neaducând aminte de existenţa vreunei steme a localităţii vechi.

D-l primar susţine că se va trimite o invitaţie către reprezentanţii acestei 
societăţi să vină să discute cu executivul, consilierii, precum şi specialiştii în heraldică, 
posibil între timp se va găsi şi această stemă veche despre care se discută şi se va 
alege varianta cea mai favorabilă.

Se trece la pct.18: „Proiect de hotărâre privind concesionarea prin dialog 
competitiv a obiectivului „Ştrandul Nădlac” în suprafaţă de 17071 mp, 
proprietatea publică a oraşului Nădlac, situat în oraşul Nădlac, strada 
Dorobanţi, nr. 35 E.”

D-l primar, în calitate de iniţiator al acestui proiect de hotărâre, susţine că 
retrage acest proiect de hotărâre de pe ordine a de zi, deoarece în documentaţie nu 
sunt precizate clar citeriile de departajare a participanţilor la licitaţie şi deoarece există 
anumite neconcordanţe, urmând ca acest punct să fie rediscutat în cadrul şedinţei 
viitoare.

D-l Şproch Sorin susţine că idea concesionării ştrandului s-a efectuat având în 
vedere că administraţia publică locală nu dispune de fondurile necesare pentru buna 
funcţionare a ştrandului, deocamdată nu există nici sesiuni deschise pentru fonduri 
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europene de finanţare, se doreşte ca acest ştrand să funcţioneze pentru locuitorii 
oraşului, în condiţii normale, care să corespundă din punct de vedere sanitar; sigur 
concesionarea se poate propune să fie efectuată la o sumă modică, cu instituirea 
obligativităţii de deschidere a ştrandului în fiecare an la data de 01 mai, tarifele se pot 
aproba de către consiliul local, dar redevenţa nu se poate stabili funcţie de numărul de 
bilete vândute, deoarece un asemenea system nu se poate urmări. Conform  
reglementărilor legale în vigoare s-a efectuat calcul de redevenţă anuală de 
aproximativ 8000 lei, conform evaluării acestui obiectiv, având însă în vedere legea 
parteneriatului public-privat, se poate încerca şi această variantă.

D-l Mokoş Pavel este de părere că trebuie făcut cu acest obiectiv ceva, deoarece 
se degradează în fiecare an, este de fapt o pierdere, deoarece am putea încasa de 
acolo nişte bani.

Nefiind alte discuţii, se trece la pct.19: “Proiect de hotărâre privind 
emiterea, în vederea iniţierii procedurii prevăzute de Legea nr.52/2003 
privind transparenţa decizională în administraţia publică, a acordului de 
principiu asupra proiectului de hotărâre privind „încadrarea terenurilor pe 
zone în cadrul localităţii, în vederea stabilirii impozitului pentru contribuabilii 
care deţin în proprietate suprafeţe de teren ocupate de clădiri şi alte 
construcţii””.

D-l Lupşa Eugen este de părere că zona A trebuie să fie cuprinsă în zona central 
comercială, este extinsă până pe I. Slavici, fiind de părere că şi str. Dr. M. Luther care 
a fost asfaltată, aflându-se în imediata apropiere a zonei de centru trebuind să fie 
cuprinsă în zona A.

D-l Dvorciac Dan susţine că această propunere de zonare s-a efectuat şi funcţie 
de criteriul administrativ, economic, centrul fiind mijlocul distanţei între ele.

D-l Mokoş Pavel este de părere că de exemplu în zona A ar trebui să fie cuprinse 
acele imobile care au canalizare, termoficare.

D-l Şomrak Duşan pune întrebarea de ce s-a efectuat această propunere de 
modificare de zonare, deoarece sunt unele zone la care nu s-a produs nici o schimbare.

D-l Dvorciac Dan susţine că zonarea s-a efectuat între anii 1992-1993, de atunci 
şi până în prezent în acest sens nu s-a efectuat nici o modificare, trebuie adus aminte 
că există străzi care între timp au fost asfaltate, aproape toate sunt pietruite, reţeaua 
de apă a fost modernizată aproape în totalitate, trebuie luată în calcul de asemenea şi 
distanţa, condiţiile existente de viaţă, drumurile asfaltate, apă, canalizare.

D-na Faur Maria susţine că zonarea are influenţă asupra categoriilor de 
impozitare a terenurilor, trebuie luate în considerare că şi impozitarea acestora se face 
diefernţiat dacă sunt cu sau fără instalaţii.

D-l Şproch Sorin susţine că a studiat această problemă de zonare mai amănunţit, 
conform Codului Fiscal această problematică se face funcţie de anumite criterii, 
apropiere de centru, dotarea domeniului public, precum şi alte atribute, existând 3 
metode de zonare: concentrică, sectorială şi multinuclee, trebuie atunci care din aceste 
principii dorim să se aplice în cadrul localităţii; trebuie însă zonarea modificată, 
deoarece utilităţile din anii 1990 şi până în prezent au fost schimbate, sistemul de plată 
a impozitelor nefiind echitabil, se cunoaşte foarte bine aspectul că creşterea impozitelor 
nu este mare între diferitele categorii de zone, în anul 1992 erau străzi pe care nu se 
putea intra, iluminatul public a fost schimbat în totalitate, anumite servicii la acea dată 
erau inexistente, Smurd, salubritate, drum pietruit, asfalt; indieferent care sistem sau 
care propunere se va aproba, sigur nu va fi mulţumită toată lumea; de exemplu la 
blocuri se beficiază de subvenţie pentru energie termică, ceea ce nu beneficiază cei 
care locuiesc la casă, însă subvenţia la salubritate se aplică doar la cei care locuiesc la 
case.

D-l Onea Mircea face o propunere de modificare a zonării care s-a propus de 
către executiv, astfel ca zona A să rămână astfel cum s-a propus în referat, zona B să 
nu fie extinsă şi la străzile mărginaşe, propunere care este supusă la vot, voturile fiind 
pronunţate astfel: 10 voturi DA, 4 abţinere: Huszarik Alexandrina, Şomrak Duşan, 
Porubski Ioan, Mokoş Pavel.
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- nefiind alte discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate cărora s-a 
solicitat avizul se acordă aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot cu 
propunerea de modificare aprobată şi aprobat cu 10 voturi DA, 4 abţinere: Huszarik 
Alexandrina, Şomrak Duşan, Porubski Ioan, Mokoş Pavel, votul necesar adoptării 
proiectului de hotărâre fiind 2/3 din numărul consilierilor aflaţi în funcţie ( 10 voturi ).

Se trece la pct.20: „Diverse.”
D-l Onea Mircea solicită o simulare din partea compartimentului impozite şi taxe 

pentru şedinţa viitoare, cu diferenţele care vor exista de exemplu la o locuinţă situată 
în zona B faţă de C, cu toate propunerile de modificare a impozitelor şi taxelor, a 
taxelor speciale care au fost aprobate în cadrul acestei şedinţe, pentru a se vedea care 
vor fi influenţele asupra bugetului.

D-l primar susţine că zilele acestea s-a deplasat la Bucureşti, a fost la 
Administraţia Finanţelor Publice, se pare că agenţia fiscală din Nădlac este tot mai 
slabă, fiind propusă pentru desfiinţare, sigur din situaţia care s-a prezentat, această 
agenţie stă cel mai prost la capitolul încasări, localitatea noastră fiind chiar mai slabă 
din acest punct de vedere decât de exemplu localitatea Gurahonţ.

D-l Şproch Sorin susţine că în cadrul localităţii există foarte mult muncă la 
negru, ceea ce automat duce la scăderea veniturilor către stat.

D-l Lupşa Eugen este de părere că site-ul primăriei necesită actualizare, nu 
există postate nici măcar cererile care se pot depune, de exemplu pentru eliberare 
adeverinţe, certificat de producător, de urbanism, fiscale, adeverinţe de urbanism, de 
agricol, ajutor social, sunt trecute doar listele cu documente necesare, fără a exista şi 
tipizatele respective.

Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, d-l Rău 
Lehoczki Adrian-Ilie, preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei ordinare a 
Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 24.11.2010.

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

Preşedinte de şedinţă,                                  Secretar,
         Rău Lehoczki Adrian-Ilie                    Gros Alexandru


