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ROMÂNIA        
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

PROCES VERBAL
încheiat azi 27.05.2010 în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al 

oraşului Nădlac

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 27.05.2010 a 
fost convocată în baza Dispoziţiei primarului oraşului Nădlac nr.457/19.05.2010, prin 
convocator şi înmânarea invitaţiilor.

La lucrările şedinţei participă următorii consilieri: Cioarsă Ştefan Traian, Huszarik 
Alexandrina, Lupşa Eugen, Porubski Ioan Duşan, Rău Lehoczki Adrian-Ilie, Orban 
Balazs, Mokoş Pavel, Paliş Gligor, Faur Maria Carmen, Onea Mircea Laurenţiu, Kovacs 
Ştefan Andrei. Lipsesc motivat consilierii: Kiszel Duşan, Mazuch Marinela, Şomrak 
Duşan, 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-l Pop Ioan- Serviciul Poliţiei 
Comunitare, d-l Nica Alin- Serviciul Poliţiei Comunitare, d-na Şuşlak Ana- compartiment 
contabilitate-casierie din cadrul primăriei, d-l Nagy- Gyuriş Krokoş Pavel- prim curator 
Biserica Evanghelică Lutherană Nădlac, d-na Bonţea Maria Carolina- educatoare Gr. Şc. 
J. G. Tajovsky – Grădiniţa PN 2, d-l Troiak Ştefan- şeful Poliţiei oraşului Nădlac.

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

Preşedintele de şedinţă, d-l Lupşa Eugen, prezintă proiectul ordinei de zi al 
şedinţei Consiliului Local de astăzi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a 
Consiliului local din data de 27.05.2010.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei 
extraordinare a Consiliului Local Nădlac din data de 27.04.2010.

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

4.Proiect de hotărâre privind modificarea art.3(1) din Hotărârea Consiliului Local 
Nădlac nr.35/23.02.2010.

5.Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului  situat în oraşul Nădlac, 
str. 1 Decembrie, nr.24, parcela nr.cad.1177, evidenţiată în CF nr.301683 Nădlac.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Oraşului Nădlac- România cu 
Oraşul Novy Bydzov- Cehia.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a echipajului mobil de urgenţă, reanimare Smurd Nădlac.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 954 
mp, parcela nr. top. 13691/25, evidenţiată în CF nr.8981 Nădlac, teren situat în oraşul 
Nădlac, str. G. Enescu, nr.169, d-lui Tuns Avram, domiciliat în oraşul Nădlac, str. G. 
Enescu, nr.169, jud. Arad.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării destinaţiei apartamentului nr. 
4 din imobilul situat în oraşul Nădlac, str. G. Coşbuc nr. 62 şi închirierea prin licitaţie 
publică  a unui birou din apartamentul nr. 4, situat în oraşul Nădlac, str. G. Coşbuc nr. 
62, evidenţiat în CF nr. 300184-C1-U1 Nădlac (provenită din conversia de pe hârtie a 



JURIDIC 28.05.2010 2

CF nr. 10017 Nădlac), parcela nr. top. 853/2/IV, nr. cadastral 505-C1/IV.

10.Proiect de hotărâre privind modificarea obiectului contractului de comodat 
nr.5092/28.06.2005.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului public cuprinzând lista 
mijloacelor fixe realizate prin programul Samtid, darea în folosinţă gratuită a acestora 
operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A., precum şi stabilirea nivelului 
redevenţei .

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

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

14.Proiect de hotărâre privind stabilirea destinaţiei unor terenuri proprietatea 
privată a Oraşului Nădlac.

15.Prezentarea raportului de analiză a activităţii echipajului de prim ajutor 
medical calificat Smurd Nădlac, perioada 25.01.2010-25.04.2010, nr.4702/27.04.2010.

16.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 27.05.2010”, care este aprobat
cu 11 voturi DA şi 1 abţinere: Şomrak Duşan. 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 
27.04.2010, 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 extraordinare a Consiliului local 
Nădlac din data de 27.04.2010”, care este aprobat cu 12 voturi DA; 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 Orban Balazs constată o grandomanie, risipă a banului public în ceea ce 
priveşte acest proiect de modificare a bugetului, se înţelege că sumele pentru unele 
proiecte se vor primi de la judeţ, dar suma alocată pentru centru administrativ 150.000 
lei nu se justifică, sunt proiecte care nu se vor putea realiza, la fel este şi cu piaţa 
agroalimentară, sunt proiecte care nu se cunoaşte când se vor finaliza.

D-l Lupşa Eugen susţine că această rectificare presupune doar radierea de pe 
lista de investiţii a unor proiecte care nu au ce căuta pe lista de investiţii, ci doar în 
bugetul mare, proiectele în cauză au fost votate a fi introduse pe listă cu sumele 
aferente odată cu aprobarea bugetului pentru anul 2010.

D-l Orban Balazs susţine ca un exemplu în acest sens este şi covorul sintetic la 
terenul de sport.

D-na Şuşlak Ana susţine că nu este vorba despre o modificare a proiectelor 
trecute pe lista de investiţii, ci doar despre o mutare a sumelor în cadrul aceluiaşi 
capitol, aceste sume şi proiecte au fost aprobate la începutul anului odată cu aprobarea 
bugetului.

D-l Orban Balazs susţine că nu s-a votat în consiliu gazin artificial pentru teren 
de sport, de asemenea este de părere că nici proiectul cu biomasă nu se va realiza 
vreodată.

D-l secretar susţine că documentele pentru şedinţele de consiliu se trimit la 
fiecare consilier în parte şi aceştia pot să verifice dacă s-a votat sau nu acest covor 
sintetic; între timp se face o pauză, după care se aduce spre analiză şi confruntare lista 
de investiţii votată de către consiliu în şedinţa ordinară din data de 12.03.2010, pe 
aceasta fiind trecut şi covorul sintetic. 
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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 18 voturi DA, 1 vot NU: Orban Balazs, 3 abţinere: Mokoş 
Pavel, Porubski Ioan, Şomrak Duşan; d-l secretar face precizarea că votul necesar 
adoptării proiectului de hotărâre este votul majorităţii consilierilor în funcţie (8 voturi ).

Se trece la pct.4 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind art.3(1) 
din Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.35/23.02.2010.”

D-l Kovacs Ştefan susţine că nu are nici o obiecţie în ce priveşte nivelul 
amenzilor, ci doar pune întrebarea care este numărul amenzilor care s-au dat în baza 
acestei hotărâri de consiliu.

D-l Pop Ioan susţine că s-a acordat un număr de aproximativ 30 de 
avertismente, 5 amenzi, problema este faptul că la intrarea în localitate nu au fost încă 
instalate indicatoare referitor la prevederile acestei hotărâri de consiliu, ceea ce poate fi 
contestat de către cei care sunt amendaţi, fiind din alte localităţi nu au de unde să 
cunoască prevederile unei hotărâri adoptate de către consiliul local Nădlac; este de 
părere că această hotărâre este foarte binevenită, însă deocamdată sunt probleme în 
ce priveşte aplicarea acesteia, aceasta din lipsa acestui indicator, s-a luat măsura 
achiziţionării şi confecţionării acestuia, urmând ca în cel mai scurt timp acesta să fie 
instalat.

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

Se trece la pct.5: „Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului  
situat în oraşul Nădlac, str. 1 Decembrie, nr.24, parcela nr.cad.1177, 
evidenţiată în CF nr.301683 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 12 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.6: „Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii 
Oraşului Nădlac- România cu Oraşul Novy Bydzov- Cehia.”

Nefiind discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate cărora s-a 
solicitat avizul, se acordă aviz favorabil, preşedintele de şedinţă supune la vot  
proiectul de hotărâre, fiind pronunţate 12 voturi DA ( unanimitate de voturi ); 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.7: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 
de organizare şi funcţionare a echipajului mobil de urgenţă, reanimare Smurd 
Nădlac.”

D-l Porubski Ioan susţine că la acest serviciu trebuia să fie încadrate un număr 
de 4 persoane pentru ca acest serviciu să funcţioneze la normal, aceasta având în 
vedere numărul de ore suplimentare cu care sunt încărcaţi cei care lucrează la acest 
serviciu în acest moment, personalul actual este supraîncărcat, se pune întrebarea ce 
se întâmplă în cazul în care una din aceste se şi îmbolnăveşte; este de părere că s-ar 
putea renunţa la anumite investiţii, în schimb trebuie făcut tot posibilul pentru ca acest 
serviciu să fie menţinut, sunt localităţi unde acest serviciu are toate cheltuielile de 
funcţionare asigurate de Consiliul Judeţean, nu funcţionează în cadrul primăriei, care 
este obligată să asigure cheltuielile de funcţionare.

D-l Lupşa Eugen susţine că acest serviciu are asigurate cheltuielile de personal 
pentru toată perioada anului 2010, chiar şi pentru persoanele care urmează să fie 
încadrate în cadrul serviciului.

D-l secretar susţine că a fost blocată ocuparea tuturor posturilor, trebuie solicitat 
aviz pentru a putea începe procedura de concurs, în cazul unui aviz favorabil, se va 
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trece la procedura de concurs. De asemenea, face precizarea că oraşul Nădlac nu este 
singurul din ţară care susţine financiar asemenea serviciu, în judeţul Cluj sunt cel puţin 
un număr de 20 asemenea cazuri, problema este faptul că în localitate nu există spital, 
sau unitate militară de pompieri, în judeţul Arad există la Vinga şi Nădlac, serviciu care 
este subordonat consiliului local.

D-l Şomrak Duşan susţine că problema acestui serviciu este faptul că nu este 
încadrat şi un medic, sigur echipajele se deplasează la intervenţii prompt, dar nu au 
pregătire necesară pentru a putea interveni în anumite situaţii delicate şi critice, sunt 
clipe importante pentru salvarea unei vieţi.

D-l secretar susţine că aceste echipaje au competenţe bine definite, sunt cazuri 
deosebite, iar în cazul în care nu au competenţa de a interveni, transportă persoana la 
un centru competent în cel mai scurt timpo posibil.

D-l Orban Balazs susţine că acest serviciu este de tip B de transport şi prim 
ajutor şi chiar echipajele se comportă foarte operativ şi prompt în rezolvarea cazurilor.

Nefiind alte discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate cărora s-a 
solicitat avizul, se acordă aviz favorabil, preşedintele de şedinţă supune la vot  
proiectul de hotărâre, fiind pronunţate 12 voturi DA ( unanimitate de voturi ); d-l 
secretar face precizarea că votul necesar adoptării proiectului de hotărâre este votul 
majorităţii consilierilor prezenţi ( 7 voturi ).

Se trece la pct.8 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind 
aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 954 mp, parcela nr. top. 
13691/25, evidenţiată în CF nr.8981 Nădlac, teren situat în oraşul Nădlac, str. 
G. Enescu, nr.169, d-lui Tuns Avram, domiciliat în oraşul Nădlac, str. G. 
Enescu, nr.169, 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 12 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.9: „Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării 
destinaţiei apartamentului nr. 4 din imobilul situat în oraşul Nădlac, str. G. 
Coşbuc nr. 62 şi închirierea prin licitaţie publică  a unui birou din apartamentul 
nr. 4, situat în oraşul Nădlac, str. G. Coşbuc nr. 62, evidenţiat în CF nr. 300184-
C1-U1 Nădlac (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 10017 Nădlac), 
parcela nr. top. 853/2/IV, nr. cadastral 505-C1/IV.”

D-l Orban Balazs susţine că este depusă şi o cerere de către clubul pensionarilor, 
nu este aceasta o problemă, problema este accesul către pod care se face din această 
încăpere, astfel că este necesar ca accesul să se poată efectua de către toţi ceilalţi 
locatari, deoarece podul face parte din părţile comune.

Nefiind discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate cărora s-a 
solicitat avizul, se acordă aviz favorabil, preşedintele de şedinţă supune la vot  
proiectul de hotărâre, fiind pronunţate 12 voturi DA ( 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.10: „Proiect de hotărâre privind modificarea obiectului 
contractului de comodat nr.5092/28.06.2005.”

Nefiind discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate cărora s-a 
solicitat avizul, se acordă aviz favorabil, preşedintele de şedinţă supune la vot  
proiectul de hotărâre, fiind pronunţate 12 voturi DA ( 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.11: „Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului 
public cuprinzând lista mijloacelor fixe realizate prin programul Samtid, darea 
în folosinţă gratuită a acestora operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ 
ARAD S.A., precum şi stabilirea nivelului redevenţei. ”

D-l secretar susţine că acest proiect de hotărâre presupune aprobarea 
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inventarului public cuprinzând lista mijloacelor fixe realizate prin programul Samtid, 
darea în folosinţă gratuită a bunurilor către S.C. Compania de Apă Arad S.A., precum şi 
modificarea redevenţei pentru bunurile concesionate

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 8 voturi DA şi 4 abţinere: Porubski Ioan, Mokoş 
Pavel, Orban Balazs, Huszarik Alexandrina; d-l secretar face precizarea că votul 
necesar adoptării proiectului de hotărâre este votul a 2/3 din numărul consilierilor în 
funcţie ( 10 voturi ), astfel că nu este întrunită majoritatea necesară adoptării 
proiectului de hotărâre.

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

D-l Rău-Lehoczki Adrian mulţumeşte d-lui Paliş pentru modul în care şi-a 
îndeplinit această sarcină, speră în ajutorul dumnealui, chiar dacă nu va mai face parte 
din Consiliul de Administraţie al Clubului.

D-l Porubski Ioan propune pe d-l Şuşlak Ioan.
D-l Lupşa Eugen susţine că discuţiile au fost ca preşedinţii de secţii să nu facă 

parte din Consiliul de Administraţie, de asemenea este necesar acceptul scris al 
persoanei propuse.

D-l Porubski Ioan susţine că are acceptul verbal al persoanei pe care o propune.
D-l Lupşa Eugen propune pe d-l Şproch Sorin, având acceptul verbal al acestuia.
Se supune la vot: 

- propunerea de numire a d-lui Şuşlak Ioan în Consiliu de Administraţie, fiind 
pronunţate: 5 voturi DA: Orban Balazs, Şomrak Duşan, Porubski Ioan, Huszarik 
Alexandrina, Orban Balazs, restul consilierilor abţinându-se de la vot

- propunerea de numire a d-lui Şproch Sorin, fiind pronunţate 5 voturi DA: Faur 
Maria, Lupşa Eugen, Rău-Lehoczki Adrian, Cioarsă Ştefan, Paliş Gligor, restul 
consilierilor abţinându-se de la vot

- acest proiect de hotărâre nu a întrunit majoritatea necesară adoptării, deoarece 
este necesar votul majorităţii consilierilor prezenţi- 7 voturi
Se trece la pct.13: „Proiect de hotărâre privind aprobarea 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, preşedintele de şedinţă supune la vot  
proiectul de hotărâre, fiind pronunţate 12 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.14: „Proiect de hotărâre privind stabilirea destinaţiei unor 
terenuri proprietatea privată a Oraşului Nădlac.”

D-l secretar propune modificarea proiectului de hotărâre, în sensul că denumirea 
acestei taxe va fi de „ taxă de ocupare temporară a domeniului privat”, de asemenea 
completarea în sensul că această taxă se achită anticipat pentru toată perioada 
solicitată, taxa fiind anuală conform codului fiscal.

Nefiind alte discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate cărora s-a 
solicitat avizul, se acordă aviz favorabil, preşedintele de şedinţă supune la vot  
proiectul de hotărâre, fiind pronunţate 12 voturi DA ( 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: „Prezentarea raportului de analiză a activităţii 
echipajului de prim ajutor medical calificat Smurd Nădlac, perioada 
25.01.2010-25.04.2010, nr.4702/27.04.2010.”

D-l Orban Balazs susţine că personalul angajat în cadrul serviciului îşi 
îndeplineşte în mod corect atribuţiunile, nedepăşindu-şi competenţele, colaborând cu 
cei de la Ambulanţă, cei de la Arad nu vin la intervenţie deâct în cazuri grave, cadrele 
medicale fiind mulţumite de activitatea acestui serviciu.
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Nefiind alte discuţii, se trece la pct.16 de pe ordinea de zi : « Diverse. »
Preşedintele de şedinţă prezintă adresa depusă de către Biserica Ortodoxă 

Română care sesizează restanţele de plată a chiriei pentru localurile şcolare de 
aproximativ 11 luni, suma lunară care trebuia achitată lunar fiind de aproximativ 9000 
lei, în bugetul şcolii fiind alocate sumele necesare plăţii acestor chirii la începutul 
anului.

D-na Huszarik Alexandrina susţine faptul că ordonator principal de credite este 
primăria, cât s-a alocat de către primărie, atât s-a şi achitat, nu s-a primit mai mult 
pentru chirii din păcate, aceste contracte sunt şi expirate, aceste sume cu titlu de chirii 
nu s-au mai plătit la nici una dintre parohii.

D-l Nagy Gyuriş Krokoş Pavel susţine că din partea consiliului local s-a efectuat 
solicitarea către biserica evanghelică de angajare a 4 persoane ca şi suflători, salariile 
acestor persoane fiind asigurate de către primărie, problema este faptul că din luna 
iunie a anului trecut nu s-au mai asigurat de către primărie sumele necesare plăţii 
salariilor acestor angajaţi, sumele necesare fiind virate din bugetul bisericii, donaţiile 
enoriaşilor sunt foarte scăzute, biserica nu are posibilitatea de asigurare a fondurilor 
necesare plăţii salariilor acestor persoane, există posibilitatea trimiterii acestor 
persoane în şomaj, ceea ce este de menţionat este faptul că lunar aceste datorii sunt în 
creştere. O altă problemă, sunt datoriile care au rezultat ca urmare a neplăţii la timp a 
chiriei, astfel că în prezent s-a acumulat aproximativ o sumă de 2 miliarde lei vechi, 
lunar suma este în creştere, deoarece de aproximativ 1 an nu s-a mai virat nimic. Are o 
solicitare pentru consiliul local în ce priveşte grădiniţa de pe strada Stejarului, unde 
învaţă nu numai copii de religie evanghelică, dar şi catolici, slovaci, chiar şi români, 
deşi grădiniţa e cu predare în limba slovacă, aceasta serveşte întreaga comunitate. Nu 
se solicită nimic ne nu se cuvine, doar ce este conform legii. Face precizarea că sumele 
care s-au virat până în prezent cu titlu de chirii au fost reinvestite în localurile şcolare, 
biserica de asemenea a mai primit fonduri de la Guvernul slovac, UDSCR, diferiţi 
sponsori şi s-a încercat ca din această grădiniţă să se facă ceva frumos, precum şi 
celelalte localuri, sigur nu este ultima investiţie care se face în localitate, de exemplu în 
ultimii 65 ani la liceu nu a fost schimbată nici o fereastră, acum au fost înclocuite toate 
fiind puse cele tip termopan. Biserica are puteri financiare slăbite, aceeaşi situaţie o au 
toate cultele, nu numai cel evanghelic se confruntă cu această problemă, şi nu se 
solicită numai ceea ce este prevăzut în lege, cu d-na Huszarik se colaborează foarte 
bine, dar de exemplu a fost stricat acoperişul la liceu, este normal că cei de la biserică 
nu merg în fiecare lună să vadă ce se întâmplă, dacă sunt sau nu probleme, există un 
administrator care trebuie să verifice, nu s-a sesizat decât după ce s-a scurs apa de 
ploaie prin tavan, ceea ce nu este normal. Reprezentanţii bisericii, d-l Mokoş Pavel, d-l 
Kovacs Ştefan merg să verifice periodic, se implică, în acticvităţile şi necesităţile şcolii. 
Referitor la grădiniţa de pe strada Stejarului, lucrările sunt la exterior 98 % 
definitivate, în interior condiţiile vor fi foarte bune pentru copii, aceste aspecte le poate 
preciza şi d-na Bonţea, prezentă în cadrul şedinţei.

D-na Bonţea Maria Carolina susţine că la grădiniţa în care îşi desfăşoară 
activitatea pe str. Stejarului, există un număr mare de solicitări pentru secţia de 
program prelungit, intenţa este ca această activitate să fie deschisă din toamnă, 
problema este că pentru deschidere este nevoie de bani, pentru ca lucrările să poată să 
fie definitivate. Sunt foarte mulţi părinţi care fac naveta în alte localităţi şi doresc să 
lase copii la program prelungit, deoarece este un loc unde pot să mănânce, să se joace, 
să facă diverse activităţi până ce aceştia se întorc de la muncă.

D-l Porubski Ioan susţine că în acest sens în vederea obţinerii de fonduri pentru 
continuarea lucrărilor la grădiniţă a trimis adresă către PNG, către diferite fundaţii, 
toate instituţiile susţin prin scrisori acest demers de continuare a lucrărilor, dar din 
păcate nimeni nu este dispus să susţină şi financiar.

D-l Lupşa Eugen pune întrebarea care este suma minimă necesară pentru 
definitivarea lucrărilor la această grădiniţă.

D-l Nagy Gyuriş Krokoş Pavel susţine că ar fi necesar aproximativ suma de 
70.000 lei.
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D-na Huszarik Alexandrina susţine referitor la sumele care trebuie să fie virate 
către culte cu titlu de chirii, una reprezintă sumele care sunt efectiv trecute în buget şi 
alta este sumele care sunt virate de către primărie pentru ca să poată să fie şi plătite, 
sunt restanţe de plată pentru anul 2009 şi perioada anului 2010 din ianuarie până în 
prezent.

D-l Lupşa Eugen susţine pentru proxima şedinţă prezentarea unui raport de 
către compartimentul contabilitate referitor la sumele alocate către Grupul Şcolar la 
cheltuieli materiale, precum şi prezentarea unui raport de către Grupul Şcolar referitor 
la sumele cheltuite de către această instituţie la cheltuieli materiale.

D-na Huszarik Alexandrina susţine că la şcoală la capitolul cheltuieli materiale nu 
s-au efectuat reparaţii foarte mari, sunt sume mici care s-au cheltuit la acest capitol, 
nefiind primite sume suficiente în acest sens.

D-l Porubski Ioan susţine că personal a fost să viziteze grădiniţa de pe str. 
Stejarului, o prioritate ar trebui să fie nu continuarea lucrărilor de pavare din centru şi 
definitivarea lucrărilor la această grădiniţă pentru ca activitatea de program prelungit 
să poată să fie deschisă înepând cu anul şcolar viitor, de la toamnă.

D-na Bonţea Maria Carolina susţine că până în prezent a fost depus pentru 
program prelungit un număr de 22 solicitări.

D-l secretar susţine că până la şedinţa ordinară care va avea loc în luna iunie, se 
poate face o şedinţă reunită dintre comisiile de specialite, executiv, se poate face o 
analiză a investiţiilor la care se poate renunţa, a se face o analiză a situaţiei.

D-l Nagy Gyuriş Krokoş Pavel susţine că la această şedinţă ar fi oportun să 
participe şi  reprezentanţii cultelor religioase care au de primit sume importante 
rezultate din neplata la timp a chiriei pentru localurile şcolare, deoarece în cazul în care 
nu se plăteşte nimic, aceste sume sunt tot mai mari şi va fi tot mai greu de achitat.

D-l secretar este de părere că eventual se poate stabili un grafic de eşalonare la 
plată a sumelor datorate.

D-l Nagy Gyuriş Krokoş Pavel susţine că nu aşteaptă în cadrul acestei şedinţe să 
primească un răspuns referitor la cele prezentate, ci intenţia a fost de informare a 
consiliului.

D-na Huszarik Alexandrina prezintă situaţia microbuzului şcolar care este 
destinat şcolii, ca o realitate acesta a fost solicitat pentru diferite activităţi şcolare, şi 
întotdeauna s-au întâmpinat probleme, ori lipsă de motorină, ori lipsă de şofer, 
câteodată s deplasează cu el directorul adjunct, ceea ce nu este corect; săptâmâna 
trecută a fost necesar ca acest microbuz să meargă cu copii la un concurs la Arad, însă 
nu a fost disponibil fiind plecat cu fotbalişti, însă după cum se ştie, acesta este destinat 
şcolii, o problemă care nici până în prezent nu este rezolvată este şi aceea a şoferului.

D-l Lupşa Eugen susţine că există două probleme care nu sunt rezolvate în acest 
caz, licenţa de transport de funcţionare şi şofer.

D-l secretar susţine că era bine ca aceste discuţii să fie purtate în prezenţa 
executivului, deoarece nu este în măsură să ofere un răspuns referitor la cele 
prezentate.

D-na Huszarik Alexandrina susţine că liceul din oraşul Nădlac a câştigat locul I la 
concursul dintre liceele din judeţul Arad, sigur când este vorba să ne mândrim, ştim să 
o facem, iar când e nevoie de transport, îl trimitem în altă parte, s-a reuşit obţinerea 
acestui microbuz cu destinaţie şcoală, ceea ce trebuia să facă primăria este asigurarea 
şoferului şi întreţinerea.

D-l secretar susţine că şoferul poate să fie angajat şi în cadrul şcolii.
D-l Paliş Gligor susţine că acest microbuz la data respectivă a transportat tot 

copii din Nădlac, nu era destinat Asociaţiei Pro Nădlac, este normal că acesta trebuie să 
funcţioneze în legalitate, dar după cum se cunoaşte primăria deocamdată nu poate 
angaja personal, eventual se poate încheia un contrat prestări servicii de 2 ore pe zi, 
aşa cum este situaţia în acest moment, nici autobuzul, şi nici microbuzul nu au dreptul 
să circule pe drumurile publice, dacă se întâmplă un eveniment rutier, cineva se va 
face răspunzător.

D-l secretar susţine că există înfiinţat serviciul de transport, dar momentan nu 
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se poate organiza concurs, posturile fiind blocate, este normal ca aceste mijloace de 
transport să nu mai iasă din curte, dacă nu există documente ca să poată să circule în 
legalitate.

D-l Lupşa Eugen prezintă adresa Poliţiei oraşului Nădlac care apreciază ca 
necesară instalarea unui sistem de supraveghere prin camere video a spaţiului public, 
suma estimativă necesară achiziţionării sistemului fiind de aproximativ 8000 Euro, 
sistemul fiind supravegheat de către primărie şi Poliţie.

D-l Troiak Ştefan susţine că un astfel de sistem de supraveghere a fost instalat 
la Pecica, dar camerele au fost neperformante neputând fi identificată persoana, astfel 
că au fost luate jos, în localitatea Gyula există instalate un număr de 80 camere, foarte 
performante, infracţionalitatea scăzând cu un procent de 40 %, rezoluţia fiind 
extraordinară, existând afişe la toate intersecţiile în acest sens că oraşul este 
supravegheat. Se propune instalarea unui asemenea sistem deoarece resursele 
financiare ale oamenilor sunt în scădere, iar rata infracţionalităţii a început să scadă, 
propunerea este de instalare a acestora la şcoală, liceu, în parc, la coloana de Tir-uri 
care se formează pe ambele sensuri.

D-l Orban Balazs este de părere că aceste camere ar trebui să fie instalate nu în 
centrul oraşului, ci pe străzile laterale.

D-l Troiak Ştefan susţine că propunerile pe zone s-au efectuat ca urmare a
cazurilor de infracţionalitate concrete, din zona centrală, accesul în parc, la Queens 
Pub, Sonya, unde au fost asemenea sesizări, iar acolo unde sunt persoane private care 
au deschisă o afacere, bar, se va lua legătura şi cu aceştia ca şi aceştia să  contribuie 
financiar.

D-l Onea Mircea pune întrebarea care este primul pas care trebuie întreprins 
pentru achiziţionarea sistemului.

D-l Troiak Ştefan susţine că în primul rând este necesar aprobarea fondurilor în 
buget.

D-l Paliş Gligor susţine că în parcul din centrul oraşului au fost plantate flori, 
până în prezent a dispărut un număr de aproximativ 65 de trandafiri, sunt şi unele 
bănci din parc care nu mai au şuruburi.

D-l Lupşa Eugen prezintă adresa d-lui Falticska Frigheş care sesizează 
necesitatea efectuării de reparaţii la drumul către sala de sport.

D-l Paliş Gligor susţine că drumul a fost distrus din cauza vidanjelor care 
traversează pe acolo, chiar şi pe noroi, astfel că acea porţiune a devenit impracticabilă, 
de asemenea o altă problemă este faptul că toate aceste vidanje deversează deşeurile 
pe câmp fără a trece prin staţia de epurare, lăsând în urmă un miros insuportabil.
Sesizează faptul că geamurile termopan de la sala de sport nu au garniturile etanşe, 
astfel că la fiecare ploaie, plouă înăuntru, trebuie luate măsuri pentru întreţinerea sălii.

Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, d-l Lupşa 
Eugen, preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului 
local al oraşului Nădlac din data de 27.05.2010.

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

Preşedinte de şedinţă,                                  Secretar,
          Lupşa Eugen         Gros Alexandru


