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ROMÂNIA        
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

PROCES VERBAL
încheiat azi 27.12.2010 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al 

oraşului Nădlac

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 27.12.2010 a 
fost convocată în baza Dispoziţiei primarului oraşului Nădlac nr.950/20.12.2010, prin 
convocator şi înmânarea invitaţiilor.

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

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 
Cralic Ioan şi d-na Boari Ana din partea compartimentului contabilitate-casierie, d-na 
Doval Ana- compartiment impozite şi taxe, d-na Ilieş Ioana Dorina şi d-l Aldea Ioan-
compartiment administrarea patrimoniului local, d-l Roszkoş Ioan- şef SVSU Nădlac, 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 27.12.2010.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei 
extraordinare a Consiliului Local Nădlac din data de 15.12.2010.

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 majorării tarifului referitor la activitatea 
de colectat, transportat, depozitat deşeuri menajere.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale aplicabile în anul fiscal 
2011.

6.Proiect 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.

7.Proiect 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.

8.Proiect de hotărâre privind radierea dreptului de administrare operativă a 
imobilelor evidenţiate în CF nr.301741 Nădlac şi CF nr.301742 Nădlac.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului la apă potabilă şi a tarifului la 
canalizare- epurare.
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10.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea preţului local al energiei termice 
facturată populaţiei, precum şi a subvenţiei unitare asigurată de autoritatea 
administraţiei publice locale pentru  energia  termică  furnizată populaţiei în sistem 
centralizat, precum şi aprobarea preţului local pentru energia termică destinată 
populaţiei, respectiv agenţilor economici .

11.Proiect de hotărâre privind reorganizarea Poliţiei Comunitare în structură de 
Poliţie Locală Nădlac- ca serviciu în cadrul aparatului de specialitate al primarului 
oraşului Nădlac.

12.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului domeniului public al 
oraşului Nădlac.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru îndepărtarea 
deficienţelor la normele de apărare împotriva incendiilor.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea participarii la ,,Programul privind 
instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv 
înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire — beneficiari unităţi 
administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult”.

15.Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri ca făcând parte din 
domeniul public sau privat al oraşului Nădlac, precum şi transmiterea acestora în 
folosinţă operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

16.Diverse.

D-l primar propune introducerea pe ordinea de zi:
- Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ- Amenajare zonă 

industrială ( Hala P – 1 E parţial ) şi RLU, beneficiar S.C. MARBACH ROMANIA S.R.L.
- Opinie legală privind litigiul pendinte cu S.C. ROM DIVERS AUTO S.R.L .
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 27.12.2010”, cu 
propunerea de modificare a acesteia, care este aprobat cu 13 voturi DA ( unanimitate 
de voturi ). Se face precizarea că votul necesar pentru adoptarea proiectului  de 
hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 7 voturi ).

Preşedintele de şedinţă întreabă consilierii dacă sunt obiecţiuni referitoare la 
procesul verbal încheiat în şedinţa extraordinară a Consiliului Local din data de 
15.12.2010, 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 15.12.2010”, care este aprobat cu 13 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.”

Nefiind discuţii asupra proiectului de hotărâre şi deoarece din partea comisiilor 
de specialitate se acordă aviz favorabil, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul 
de hotărâre care este aprobat cu 13 voturi DA ( unanimitate de voturi ), votul necesar 
fiind majoritatea consilierilor aflaţi în funcţie ( 8 voturi ).

Se trece la pct.4: “Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării 
tarifului referitor la activitatea de colectat, transportat, depozitat deşeuri 
menajere.”

Nefiind discuţii, din partea comisiilor se acordă aviz favorabil, comisia economică 
acordând aviz nefavorabil, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, 
fiind pronunţate: 5 voturi DA: Faur Maria Carmen, Rău-Lehoczki Adrian-Ilie, Şproch 
Sorin Ivan, Paliş Gligor, Cioarsă Ştefan Traian, restul de 8 voturi fiind contra, nefiind 
întrunită majoritatea necesară adoptării proiectului de hotărâre, astfel că tariful va 
rămâne nemodificat.

Se trece la pct.5: “Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale 
aplicabile în anul fiscal 2011.”
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Preşedintele de şedinţă face precizarea că singura modificare va fi în ce priveşte 
anexa referitor la taxa specială de salubritate, deoarece tariful de salubritate a rămas 
nemodificat, astfel nefiind alte discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate 
se acordă aviz favorabil, se supune la vot proiectul de hotărâre, fiind aprobat cu 9 
voturi DA, 4 abţinere: Huszarik Alexandrina, Orban Balazs, Porubski Ioan Duşan, 
Şomrak Duşan, votul necesar adoptării fiind votul majorităţii consilierilor aflaţi în 
funcţie.

Se trece la pct.6: “Proiect 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 Onea Mircea susţine că la şedinţa anterioară a solicitat din partea 
compartimentului impozite şi taxe o simulare cu toate taxele modificate, precum şi 
zonare, practic o comparaţie a sumei care se plăteşte de un contribuabil înainte de 
modificare şi ceea ce se propune a se modifica.

D-na Doval Ana prezintă următoarele:
- un imobil care trece din zona C în zona B cu toate taxele speciale, impozite şi 

taxe locale modificate, majorarea va fi de 58 %, în afară de Smurd care este funcţie de 
numărul persoanelor

- un imobil care trece din zona C în zona A- V. Lucaciu- la 2 persoane- majorare 
este cu 57 %

- în ce priveşte apartamentele de la bloc, unde taxa de SPPC, Smurd diferă de 
numărul persoanelor, zonarea nu se modifică, majorarea va fi de 46 % la 4 persoane.

D-l Şproch Sorin susţine că această comparaţie s-a solicitat pentru immobile, în 
afară de taxele speciale.

D-l Onea Mircea susţine că ceea ce contează este suma totală care este achitată 
de către contribuabil, percepţia cetăţeanului atunci când plăteşte este per total.

D-na Doval Ana face precizarea că în ce priveşte taxa pe teren, din zona D în 
zona C- majorarea este de 80 %, din zona C în zona B- majorarea este de 120 %, din 
zona B în zona A- este de 90 %, diferă de la caz la caz funcţie de terenul deţinut 
pentru curte.

D-l Onea Mircea este de părere că majorarea tuturor taxelor şi impozitelor, de 
asemenea dacă se aplică zonarea, este foarte mare, procent de aproximativ 57 %.

D-l secretar face precizarea că serviciul Smurd şi SVSU a existat şi anii anteriori, 
s-a beneficiat de acestea, dar nu au fost contra cost.

D-l Şproch Sorin face precizarea că în ceea ce priveşte zonarea, majorarea se 
aplică doar în ceea ce priveşte impozitul pe curte.

D-na Doval Ana dă exemplu din zona C în zona B, pentru anul 2010 se achita o 
sumă de 137 lei, pentru 2011 va fi 286 lei, majorarea fiind de 150 lei.

Preşedintele de şedinţă constatând că nu mai sunt alte discuţii şi deoarece din 
partea comisiilor de specialitate se acordă aviz favorabil, supune la vot proiectul de 
hotărâre, fiind aprobat cu 9 voturi DA, 4 abţinere: Huszarik Alexandrina, Orban Balazs, 
Porubski Ioan Duşan, Şomrak Duşan, votul necesar adoptării fiind votul majorităţii 
consilierilor aflaţi în funcţie.

Se trece la pct.7: “Proiect 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-na Doval Ana dă ca exemplu o majorare semnificativă care se face la imobilul 
situate pe str. V. Lucaciu- fosta casa pionierilor, unde în acest an imozitul pe curţi-
construcţii a fost de 1800 lei, imobilul fiind în zona C, iar în 2011 va fi în zona A, 
respective 5600 lei. D-na Faur Maria Carmen face propunerea ca strada I. Slavici să fie 
în zona B, şi nu în zona A cum s-a efectuat propunerea care fost supusă procedurii 
transparenţei.

D-l Şomrak Duşan este de părere că străzile de la str. G. Coşbuc până la dig ar 
trebui să rămână în zona B, deoarece din anul 1994 când s-a aprobat zonarea şi până 
în present nu s-a schimbat referitor la acea zonă nimic.
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D-l Dvorciac Dan susţine că este vorba despre iluminatul public, a fost introdusă 
apa în baza proiectului Samtid.

D-l Şproch Sorin este de părere că nu se poate efectua afirmaţia că acea zonare 
ar fi fost cea mai bună, cea care s-a propus dezbaterii este bazată pe anumite principii, 
conform Codului Fiscal, centralitate, dotare edilitară, caracterul istroric al zonei, 
dezvoltare viitoare, iluminat public, acces la piaţă modernă, parc central, şanţuri 
dalate, sunt anumite aspecte care este necesar să fie luate în considerare. Se cunoaşte 
foarte bine dualitatea centrelor din localitate, primăria, acces la instituţii publice, 
poliţia, finanţele publice, poştă, casa de cultură, dincolo magazine, bancă, piaţă, şcoli, 
nu este vorba doar despre drum şi apă, fiecare stradă în parte este necesar să fie luată 
în parte, din toate perspectivele.

D-na Doval Ana susţine că str. V. Lucaciu trece din zona C în zona A.
D-l Şproch Sorin este de părere că această stradă are şi gaz şi este şi asfaltată, 

normal era să nu fie în zona C.
D-na Doval Ana susţine că str. I. Slavici este asfaltată şi este în zona B, 

susţinând că există străzi nesfaltate care sunt în zona B, pline de gropi, pe când străzi 
asfaltate în zona C, de exemplu Cartieru Viile Vechi, Cartier Nou, nu aveau ce să fie în 
zona D, trebuiau să fie în zona C demult, deoarece locuitorii din acea zonă beneficiază 
de drum, copii merg la şcoală cu autobus.

D-l Onea Mircea susţine propunerea de zonare astfel cum s-a propus la şedinţa 
anterioară, variantă care s-a afişat pe procedura transparenţei.

Preşedintele de şedinţă supune atenţiei adresa depusă de către S.C. LIVIUS 
S.R.L. care susţine propunerea de zonare aferentă terenului proprietatea societăţii aflat 
în spatele fabricii de cânepă, neadecvată.

D-na Mazuch Marinela susţine că nu este de accord cu propunerea acestei 
societăţi, societatea să vândă acel teren, dacă nu are posibilitatea financiară de a 
achita impozitele aferente la bugetul local.

D-l secretar face precizarea că societatea nu a efectuat investiţii în localitate, 
deoarece are în derulare un număr de 7 proiecte cu finanţare europeană.

D-l primar susţine că aceste afirmaţii referitor la derularea proiectelor, sunt doar 
verbale, nu există concret nimic scris din partea acestei societăţi.

D-l Dvorciac Dan face precizarea că societatea are vis a vis de fabrica de cânepă 
teren care este impozitat ca şi păşune, iar la data la care a primit despăgubiri pentru 
autostradă a primit pentru curţi- construcţii, terenul fiind în zona D, ceea ce nu este 
corect.

D-l Şproch Sorin susţine că există un număr mare de persoane care au beneficiat 
de despăgubiri pentru că pe terenurile proprietatea acestora va trece autostrada, de 
asemenea face precizarea că sunt societăţi care au primit gratuit teren, cum este 
fabrica de cânepă, Consifar- groapa de gunoi, şi nu au făcut efectiv nimic în localitate.

D-na Mazuch Marinela este de părere că ar fi oportun să se solicite din partea 
acestei societăţi dovada că are în derulare asemenea proiecte cu finanţare europeană.
   D-l Cioarsă Ştefan este de părere că de majorarea impozitelor şi taxelor să nu fie 
vizaţi doar locuitorii oraşului, ci şi societăţile care îşi desfăşoară aici activitatea.

D-na Doval Ana face precizarea că această societate este printer puţinele care-şi 
plăteşte la timp impozitele şi taxele locale la bugetul local.

Nefiind alte discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot: 
- proiectul de hotărâre în forma iniţială, fiind pronunţate 13 voturi NU
- propunerea efectuată de către d-l Şomrak Duşan, ca străzile de la G. Coşbuc şi până 
la dig să rămână în zona B, fiind pronunţate 2 voturi DA- Şomrak Duşan, Porubski Ioan 
Duşan, 11 voturi NU
- propunerea d-nei Faur Maria Carmen- str. I. Slavici să fie în zona B- fiind pronunţate 
9 voturi DA, 3 abţinere: Orban Balazs, Huszarik Alexandrina, Porubski Ioan Duşan, 1 
vot NU: Şomrak Duşan
- solicitatea S.C. LIVIUS S.R.L.  ca terenul din spatele fabricii de cânepă să rămână în 
zona C- fiind pronunţate 6 voturi DA: Cioarsă Ştefan, Porubski Ioan Duşan, Mazuch 
Marinela, Kovacs Ştefan, Onea Mircea, Lupşa Eugen, restul fiind contra
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- proiectul de hotărâre cu propunerea de modificare aprobată, respectiv str. I. Slavici 
va fi în zona B, fiind pronunţate 9 voturi DA, 4 NU: Orban Balazs, Huszarik 
Alexandrina, Porubski Ioan Duşan, Şomrak Duşan.- votul necesar adoptării proiectului 
de hotărâre este votul majorităţii consilierilor aflaţi în funcţie.

Se trece la pct.8: “Proiect de hotărâre privind radierea dreptului de 
administrare operativă a imobilelor evidenţiate în CF nr.301741 Nădlac şi CF 
nr.301742 Nădlac.”

Preşedintele de şedinţă constatând că nu sunt discuţii şi deoarece din partea 
comisiilor de specialitate se acordă aviz favorabil, supune la vot proiectul de hotărâre, 
fiind aprobat cu 13 voturi DA, votul necesar adoptării fiind votul a 2/3 din numărul 
consilierilor aflaţi în funcţie.

Se trece la pct.9: “Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului la apă 
potabilă şi a tarifului la canalizare- epurare.”

Preşedintele de şedinţă constatând că nu sunt discuţii şi deoarece din partea 
comisiilor de specialitate se acordă aviz favorabil, supune la vot proiectul de hotărâre, 
fiind aprobat cu 10 voturi DA, 3 abţinere: Orban Balazs, Huszarik Alexandrina, Porubski 
Ioan Duşan, votul necesar adoptării fiind votul majorităţii consilierilor aflaţi în funcţie.

Se trece la pct.10: “Proiect de hotărâre privind privind aprobarea preţului 
local al energiei termice facturată populaţiei, precum şi a subvenţiei unitare 
asigurată de autoritatea administraţiei publice locale pentru  energia  termică  
furnizată populaţiei în sistem centralizat, precum şi aprobarea preţului local 
pentru energia termică destinată populaţiei, respectiv agenţilor economici.”

D-l Şomrak Duşan pune întrebarea care este preţul de producţie al energiei 
termice.

Preşedintele de şedinţă susţine că acest aspect rezultă din art.3 al proiectului de 
hotărâre.

Preşedintele de şedinţă constatând că nu sunt alte discuţii şi deoarece din partea 
comisiilor de specialitate se acordă aviz favorabil, supune la vot proiectul de hotărâre, 
fiind aprobat cu 9 voturi DA, 4 abţinere: Orban Balazs, Huszarik Alexandrina, Porubski 
Ioan Duşan, Şomrak Duşan, votul necesar adoptării fiind votul majorităţii consilierilor 
aflaţi în funcţie.

Se trece la pct.11: “Proiect de hotărâre privind reorganizarea Poliţiei 
Comunitare în structură de Poliţie Locală Nădlac-ca serviciu în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului oraşului Nădlac.”

D-l Şproch Sorin face precizarea că legea cu privire la Poliţia Locală a apărut în 
luna iulie a acestui an, dar nu au apărut normele metodologice cu privire la aplicarea 
acesteia, fiind stabilite atribuţii în plus pentru personal, astfel: mediu, comerţ, 
construcţii, circulaţie, ordine publică, fiind specificate formele de organizare, trebuie 
văzut dacă este posibil să existe vreo derogare de la numărul impus, deoarece numărul 
de 8 poliţişti este foarte mic funcţie de competenţele personalului.

D-l Orban Balazs susţine că este necesar să fie stabilite clar atribuţiile poliţiştilor, 
aceştia să-şi îndeplinească corect atribuţiunile de serviciu, şi nu să îndeplinească alte 
sarcini, duc citaţii, observaţii, scrisori, aceste norme ar trebui să fie axate în primul 
rand pe munca de poliţist, şi nu să fie funcţionari publici ai primăriei.

Preşedintele de şedinţă constatând că nu sunt alte discuţii şi deoarece din partea 
comisiilor de specialitate se acordă aviz favorabil, supune la vot proiectul de hotărâre, 
fiind aprobat cu 13 voturi DA ( unanimitate de voturi ), votul necesar adoptării fiind 
votul majorităţii consilierilor aflaţi în funcţie.

Se trece la pct.12: “Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului 
domeniului public al oraşului Nădlac.”

Preşedintele de şedinţă constatând că nu sunt discuţii şi deoarece din partea 
comisiilor de specialitate se acordă aviz favorabil, supune la vot proiectul de hotărâre, 
fiind aprobat cu 13 voturi DA ( unanimitate de voturi ), votul necesar adoptării fiind 
votul a 2/3 din numărul consilierilor aflaţi în funcţie.

Se trece la pct.13: “Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor 
pentru îndepărtarea deficienţelor la normele de apărare împotriva 
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incendiilor.”
D-na Mazuch Marinela este de părere că toate aceste măsuri care sunt stabilite 

să fie luate în calcul şi la data aprobării bugetului, pentru a putea şi puse în aplicare şi 
deficienţele constatate să fie remediate, de asemenea a constatat că unele din măsurile 
care au fost propuse, trebuiau remediate până la data de 15. decembrie.

D-l Roszkoş Ioan susţine că toate aceste deficienţe au fost deja remediate.
D-na Huszarik Alexandrina susţine că la şcoală a venit o adresă cu privire la 

măsurile psi, prevenirea incendiilor, răspunderea pentru deficienţele constatate fiind 
pentru d-l director, cât şi şeful psi.

Preşedintele de şedinţă constatând că nu sunt alte discuţii şi deoarece din partea 
comisiilor de specialitate se acordă aviz favorabil, supune la vot proiectul de hotărâre, 
fiind aprobat cu 13 voturi DA ( unanimitate de voturi ), votul necesar adoptării fiind 
votul majorităţii consilierilor aflaţi în funcţie.

Se trece la pct.14: “Proiect de hotărâre privind aprobarea participarii la 
,,Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie 
regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de 
încălzire — beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi 
unităţi de cult”.”

Dl Orban Balazs pune întrebarea dacă acest proiect este unul European sau în 
derulare cu Fondul de mediu şi care este contribuţia din bugetul local.

D-l primar susţine că din buget se alocă 2 %, toate condiţiile de participare fiind 
stabilite printr-o şedinţă viitoare, nefiind obiectul prezentului proiect de hotărâre. De 
asemenea, susţine că, costul total al proiectului este de 500 şi ceva de mii de Euro, 
TVA-ul va fi eligibil, fiind derulat pe programul Fondului de mediu, pentru cofinanţare 
va trebui la data la care va fi necesar să se acceseze un credit.

Preşedintele de şedinţă constatând că nu sunt alte discuţii şi deoarece din partea 
comisiilor de specialitate se acordă aviz favorabil, supune la vot proiectul de hotărâre,
fiind aprobat cu 12 voturi DA, 1 abţinere: Orban Balazs, votul necesar adoptării fiind 
votul majorităţii consilierilor aflaţi în funcţie.

Se trece la pct.15: “Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri ca 
făcând parte din domeniul public sau privat al oraşului Nădlac, precum şi 
transmiterea acestora în folosinţă operatorului regional S.C. COMPANIA DE 
APĂ ARAD S.A.”

Preşedintele de şedinţă constatând că nu sunt alte discuţii şi deoarece din partea 
comisiilor de specialitate se acordă aviz favorabil, supune la vot proiectul de hotărâre, 
fiind aprobat cu 13 voturi DA ( unanimitate de voturi ), votul necesar adoptării fiind 
votul majorităţii consilierilor aflaţi în funcţie.

Se trece la pct.16: “Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 
PUZ- Amenajare zonă industrială ( Hala P – 1 E parţial ) şi RLU, beneficiar S.C. 
MARBACH ROMANIA S.R.L.”

Preşedintele de şedinţă constatând că nu sunt discuţii şi deoarece din partea 
comisiilor de specialitate se acordă aviz favorabil, supune la vot proiectul de hotărâre, 
fiind aprobat cu 13 voturi DA ( unanimitate de voturi ), votul necesar adoptării fiind 
votul a 2/3 din numărul consilierilor aflaţi în funcţie.

Se trece la pct.17: “Opinie legală privind litigiul pendinte cu S.C. ROM 
DIVERS AUTO S.R.L .”

D-l secretar susţine că din opinia formulată de către avocatul primăriei, rezultă 
faptul că solicitarea verbală formulată de către societate cu privire la continuarea 
contractului pentru o singură parcelă, implicit modificarea caietului de sarcini, nu este 
posibilă, deoarece nu există elaborate 3 contracte distincte, pentru fiecare parcelă în 
parte, ci doar un singur contract, acesta fiind un întreg, iar rezoluţionarea contractului 
se aplică pentru tot contractul de vânzare- cumpărare, iar admiterea acţiunii în parte 
nu este posibilă. În ce priveşte suma care urmează a se primi cu titlu de despăgubiri 
deoarece terenul este afectat de autostradă, suma a fost blocată, iar societatea nu va 
încasa aceste sume, care revin prorietarului de drept. S-a cerut amânarea procesului, 
societatea fixând termen de judecată pe data de 19. ianuarie, astfel că în cazul în care 
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nu există vreo altă propunere, procesul merge în continuare, rezoluţiunea fiind de 
gradul 4, consiliul având în acest sens adoptat proiect de hotărâre cu privire la 
rezoluţiune.

Se trece la pct.16: „Diverse.”
D-l secretar prezintă adresa S.C. Euroshop Line S.R.L. care solicită referitor la 

contractul de închiriere nr.13340/2008 aflat în derulare, reducerea suprafeţei închiriate 
cu 114 mp ocupate de construcţiile reprezentând magaziile care nu sunt utilizate sau 
reducerea pe o perioadă de 1 an a chiriei aferente celor 224 mp la 1 Euro/mp/lună, în 
present suma care se achită este de 2 Euro/mp/lună.

D-l Lupşa Eugen susţine că deoarece pe terenul oraşului există edificate 
construcţii proprietatea societăţii, singura soluţie care este viabilă este reducerea pe o 
anumită perioadă a chiriei aferente celor 224 mp la 1 Euro/mp/lună.

Nefiind alte discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea de 
reducerea pe o anumită perioadă, care se va stabili prin proiect de hotărâre, a chiriei 
aferente celor 224 mp la 1 Euro/mp/lună, fiind pronunţate 13 voturi DA, find acordat în 
acest sens un aviz de principiu, la următoarea şedinţă fiind supus aprobării şi proiectul 
de hotărâre în acest sens.

D-l primar felicită cu ocazia Zilei onomastice următorii consilieri: Kovacs Ştefan, 
Cioarsă Ştefan, Porubski Ioan.

D-na Mazuch Marinela pune în atenţie problema evaluării imobilelor, dacă s-a 
stabilit comisia care se va ocupa de aceasta.

D-l primar susţine că această problemă se va discuta chiar la începutul anului, 
fiind stabilită şi comisia care se va ocupa de reevaluarea imobilelor din localitate, un 
membru al viitoarei comisii fiind şi d-l architect Dvorciac Dan, aici prezent.

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 27.12.2010.

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

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


