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ROMÂNIA        
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

PROCES VERBAL
încheiat azi 29.06.2010 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al 

oraşului Nădlac

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 29.06.2010 a 
fost convocată în baza Dispoziţiei primarului oraşului Nădlac nr.509/21.06.2010, 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, Paliş Gligor, Faur Maria Carmen, Onea Mircea Laurenţiu, Kovacs Ştefan Andrei, 
Kiszel Duşan, Mazuch Marinela, Şomrak Duşan, Şproch Sorin Ivan- viceprimar. Lipseşte
motivat d-l consilier 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-na Şuşlak Ana- compartiment 
contabilitate-casierie din cadrul primăriei, d-na Ilieş Ioana Dorina- compartiment 
administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei.

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

Având în vedere faptul că mandatul d-lui Lupşa Eugen a expirat, d-l secretar 
solicită propuneri pentru funcţia de preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni.

D-na Mazuch Marinela propune pe d-l Orban Balazs, acesta afirmă că nu acceptă 
deoarece va lipsi probabil la lucrările şedinţei care va urma fiind în concediu.

D-l Cioarsă Ştefan propune pe d-na Huszarik Alexandrina.
D-l secretar susţine că nu este nici o problemă dacă preşedintele de şedinţă ales 

lispeşte la lucrările unei şedinţe, se alege un preşedinte de şedinţă doar pentru lucrările 
acelei şedinţe. 

Nefiind alte propuneri, se supune propunerea de alegere a d-nei Huszarik 
Alexandrina în funcţia de preşedinte de şedinţă, pentru o perioadă de 3 luni, voturile 
fiind pronunţate astfel: 11 voturi DA, 3 abţinere: Lupşa Eugen, Faur Maria şi Huszarik 
Alexandrina.

D-l secretar face precizarea că votul necesar adoptării proiectului de hotărâre 
este votul majorităţii consilierilor prezenţi.

Preşedintele de şedinţă, d-na Huszarik Alexandrina, prezintă proiectul ordinei 
de zi al şedinţei Consiliului Local de astăzi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a 
Consiliului local din data de 29.06.2010.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a 
Consiliului Local Nădlac din data de 27.05.2010.

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

6.Proiect de hotărâre privind sustenabilitatea acordării suplimentelor salariale în 
baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.78/15.04.2010.

7.Proiect de hotărâre aprobarea trecerii în proprietatea privată a oraşului Nădlac 
a terenului în suprafaţă de 3744 mp, parcela nr.top.12309/2/1, evidenţiată în CF 
nr.300259 Nădlac ( provenită din conversia pe hârtie a CF nr.1985 Nădlac ), precum şi 
emiterea acordului referitor la acceptarea ofertei, condiţiile exproprierii şi solicitarea 
consemnării despăgubirilor. 

8.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
oraşului Nădlac în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. APOTERM NĂDLAC S.A.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 954 
mp, parcela nr. top. 13691/17, evidenţiată în CF nr. 2201 Nădlac, teren situat în oraşul 
Nădlac, str. G. Enescu nr. 177, d-lui Hosu Mircea şi d-nei Hosu Elena, domiciliaţi în 
oraşul Nădlac, str. G. Enescu nr. 177 jud. Arad.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate şi a caietului 
de sarcini privind concesionarea prin licitaţie publică a întreţinerii şi exploatării 
ştrandului oraşului Nădlac.

11. Diverse.
D-l primar  propune retragerea de pe ordinea de zi a punctelor nr.4 şi 10 de pe 

ordinea de zi.
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 29.06.2010”, cu 
propunerea de modificare a acesteia, care este aprobat cu 14 voturi DA ( unanimitate 
de voturi). Se face precizarea că votul necesar pentru adoptarea proiectului  de 
hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 7 voturi ).

Preşedintele de şedinţă întreabă consilierii dacă sunt obiecţiuni referitoare la 
procesul verbal încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de 
27.05.2010, 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 27.05.2010”, care este aprobat cu 14 voturi DA ( unanimitate de 
voturi); votul necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea 
consilierilor prezenţi ( 7 prezenţi ).

Se trece la pct.3: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al oraşului Nădlac pe anul 2010”.

D-l Orban Balazs susţine că are anumite neclarităţi în ceea ce priveşte capitolul 
zone verzi, parcuri unde suma alocată în anul 2010 este de 20.000 lei, cui se plăteşte 
această sumă, având în vedere că serviciul public edilitar gospodăresc din subordinea 
consiliului local a fost desfiinţat, s-a înfinţat o firmă privată iar lucrările se fac de către 
aceasta probabil.

D-l viceprimar susţine că programul de lucrări, precum şi sumele la care face 
referire d-l Orban au fost aprobate la începutul anului, odată cu aprobarea bugetului 
pentru acest an, rectificarea de buget care este pe ordinea de zi a şedinţei face referire 
doar la suma de 52.000 lei cu care urmează a se rectifica bugetul- sumă primită de la 
Guvern, singurul capitol care va fi modificat în ce priveşte programul de lucrări, este cel 
privind Poliţia Comunitară şi serviciul Smurd, precum şi reparaţii imobil situat pe str. I. 
Slavici. În ce priveşte suma 130.050 lei de la parcuri, zone verzi, baze sportive, 
aceasta cuprinde şi spaţiile florale, reparaţii stadion de fotbal, reparaţii baza sportivă 
parc, reparaţii uşă sala de de sport, iar rectificarea de buget propusă pe ordinea de zi 
al şedinţei de astăzi nu vizează acest capitol; în ceea ce priveşte lucrările care se 
efectuează pe domeniul public, acestea sunt efectuate de către o societate în baza unui 
contract, cu respectarea prevederilor procedurilor de achiziţie publică, conform 
Ordonanţei nr.34/2006; d-l Orban ar putea să pună mâna pe carte şi să mai studieze.

D-l Orban Balazs susţine că nu este normal să apară jigniri în cadrul şedinţei, 
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doar pentru că se află în partid de opoziţie; o altă problemă cu care a fost sesizat de 
către cetăţeni este problema ţânţarilor, dacă se va proceda la stropirea acestora în 
acest an.

D-l viceprimar susţine că în ultimii 2 ani nu s-a procedat la stropirea acestora din 
lipsă de fonduri, dacă se doreşte acest aspect a se face propunere pentru rectificare de 
buget.

Nefiind alte discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate cărora s-a 
solicitat avizul, se acordă aviz favorabil, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul 
de hotărâre, fiind pronunţate 13 voturi DA, 1 vot NU: Orban Balazs; 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 alegerea 
Consiliului de Administraţie la Clubul Sportiv „Victoria” Nădlac.”

D-l Lupşa Eugen propune pe d-l viceprimar Şproch Sorin Ivan.
D-l Rău-Lehoczki Adrian Ilie susţine că renunţă la calitatea de membru al 

Consiliului de Administraţie al Clubului pe motivul că s-ar afla într-o oarecare stare de 
incompatibilitate deoarece este şi preşedinte de secţie, de asemenea propune pe d-l 
Dinu Boliac Sofronie şi Capra Tiberiu, existând şi acordul scris din partea acestora.

D-na Mazuch Marinela este de părere că şi mandatul d-lui Bernhardt Helmut este 
necesar să fie revocat deoarece şi acesta este preşdinte de secţie şi se impune numirea 
altor membri în consiliul de administraţie.

Nefiind alte discuţii sau propuneri şi deoarece din partea comisiilor de 
specialitate cărora s-a solicitat avizul, se acordă aviz favorabil, preşedintele de şedinţă 
supune la vot:

- propunerea de numire a d-lui Capra Tiberiu în funcţia de membru al 
Consiliului de Administraţie al Clubului Sportiv „Victoria” Nădlac, fiind 
pronunţate 14 voturi DA

- propunerea de numire a d-lui Dinu Boliac Sofronie în funcţia de membru 
al Consiliului de Administraţie al Clubului Sportiv „Victoria” Nădlac, fiind 
pronunţate 14 voturi DA

- propunerea de numire a d-lui Şproch Sorin Ivan în funcţia de membru al 
Consiliului de Administraţie al Clubului Sportiv „Victoria” Nădlac, fiind 
pronunţate 14 voturi DA

- proiectul de hotărâre, cu propunerile nominale mai sus aprobate, fiind 
pronunţate 14 voturi DA; d-l secretar face precizarea că votul necesar 
adoptării proiectului de hotărâre este votul majorităţii consilierilor
prezenţi ( 8 voturi ).

Se trece la pct.5: „Proiect de hotărâre privind sustenabilitatea acordării 
suplimentelor salariale în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local Nădlac 
nr.78/15.04.2010.”

Nefiind discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate cărora s-a 
solicitat avizul, se acordă aviz favorabil, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul 
de hotărâre, fiind pronunţate 14 voturi DA ( 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 aprobarea trecerii în proprietatea 
privată a oraşului Nădlac a terenului în suprafaţă de 3744 mp, parcela 
nr.top.12309/2/1, evidenţiată în CF nr.300259 Nădlac ( provenită din 
conversia pe hârtie a CF nr.1985 Nădlac ), precum şi emiterea acordului 
referitor la acceptarea ofertei, condiţiile exproprierii şi solicitarea consemnării 
despăgubirilor.”

Nefiind discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate cărora s-a 
solicitat avizul, se acordă aviz favorabil, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul 
de hotărâre, fiind pronunţate 14 voturi DA ( 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 ).
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Se trece la pct.7: „Proiect de hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Local al oraşului Nădlac în Adunarea Generală a 
Acţionarilor la S.C. APOTERM NĂDLAC S.A.”

D-l Lupşa Eugen propune pe d-l Kiszel Duşan.
Nefiind alte discuţii sau propuneri 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 propunerea nominală mai sus menţionată, fiind 
pronunţate 13 voturi DA şi 1 abţinere: Kiszel Duşan; d-l secretar face precizarea că 
votul necesar adoptării proiectului de hotărâre este votul majorităţii consilierilor
prezenţi (8 voturi ).

Se trece la pct.8: „Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 
terenului în suprafaţă de 954 mp, parcela nr. top. 13691/17, evidenţiată în CF 
nr. 2201 Nădlac, teren situat în oraşul Nădlac, str. G. Enescu nr. 177, d-lui 
Hosu Mircea şi d-nei Hosu Elena, domiciliaţi în oraşul Nădlac, str. G. Enescu nr. 
177 jud. Arad. »

Nefiind discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate cărora s-a 
solicitat avizul, se acordă aviz favorabil, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul 
de hotărâre, fiind pronunţate 14 voturi DA ( 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: „Diverse.”
D-l Cioarsă Ştefan ridică problema şanţurilor şi canalelor, care în urma ploilor 

sunt pline de trestie şi mâl, trebuind decolmatate, această lucrare trebuie făcută
deoarece la o ploaie mai mare apa ajunge până la casele oamenilor.

D-l viceprimar susţine că decolmatarea şanţurilor a început în 2009, când s-a 
procedat la curăţirea canalelor principale şi a şanţurilor, acţiunea se continuă şi în acest 
an, problema este că s-ar necesita refacerea întregii canalizări, problema este şi lipsa 
forţei de muncă, dar şi de bani, acum se reface porţiunea de canalizare pluvială între 
străzile Victoriei şi Independenţei, fiind necesar asigurarea traseului de evacuare a 
apei, se va proceda în continuare la curăţirea canalelor de trestie, dar sunt doar nişte 
intervenţii pompieristice pentru ca să nu existe probleme, şanţurile sunt astupate, 
astfel că apa rămâne în oraş, există un program stabilit şi trebuie ţinut de el. Este o 
problemă deoarece apa freatică este foarte ridicată, se infiltrează în casele oamenilor, 
grădini, atentând la viaţa acestora. Deocamdată există un proiect pentru refacere 
canalizare pluvială, dar nu s-a deschis finanţarea pentru a fi depus, canalizarea pe 
întreg oraşul fiind de aproximativ 6 milioane Euro, sumă prea ridicată pentru bugetul 
local.

D-l Onea Mircea pune întrebarea care este situaţia contractului de vânzare-
cumpărare a terenului cu societatea Rom Divers Auto SRL, deoarece pe terenul 
cumpărat trece şi autostrada, societatea fiind trecută a fi despăgubită pentru aceasta.

D-l secretar susţine că în urma hotărârii adoptate de către consiliul local referitor 
la demararea procedurii de conciliere cu această societate, s-a procedat la înaintarea 
acesteia, dar prin poştă nu s-a reuşit înmânarea plicului, şoferul a mers personal, însă 
nu a fost primit, astfel că s-a procedat la procedura de conciliere prin executor 
judceătoresc, societatea nu s-a prezentat nici în acest caz, astfel că se va demara 
acţiune pe calea instanţei de judecată, urmând ca despăgubirile pentru terenul afectat 
de autostradă să se consemneze în baza grefei instanţei, şi a se bloca primirea 
acestora; s-au pierdut aproximativ 2 luni deoarece fiecare procedură de conciliere 
durează cel puţin 15 zile.

D-l Porubski Ioan susţine că în data de 15 iunie s-a depus la primăria oraşului 
Nădlac o adresă de la Biserica Evanghelică referitor la sumele restante datorate de 
către primărie către Biserica Evanghelică, de ce această adresă nu a fost pusă spre 
analiza consiliului local, cererea fiind adresată, atât consiliului local, cât şi primăriei.

D-na Huszarik Alexandrina susţine că referitor la această problemă a fost 
interpelată şi de către d-l părinte Păcurar Ştefan de la Biserica ortodoxă, care susţine 
că şcoala a primit sumele necesare plăţii chiriilor, însă le-a utilizat în altă parte, dânsa 
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susţine că acest aspect nici măcar nu este posibil, cât s-a primit, s-a şi virat către 
culte. În anul 2009, s-au achitat şi restanţele aferente anului 2008, iar ceea ce a rămas 
de achitat este o perioadă de 6 luni aferente anului 2009, precum şi perioada aferentă 
anului 2010. La liceu este o problemă cu acoperişul care trebuie refăcut, deoarece a 
început să plouă în clase, s-a luat legătura cu părintele Balint Ghoerghe de la Biserica 
evanghelică, însă este o problemă deoarece nu sunt fonduri.

D-l viceprimar susţine că sunt probleme, situaţia chiriilor pentru localurile şcolare 
restante, datoria societăţii Apoterm către S.C. FORADEX S.A., la impozite şi taxe pe
perioada verii încasările sunt foarte mici, urmând ca situaţia să fie redresată doar în 
luna septembrie, urmând ca în perioada următoare să fie achitate de către primărie 
doar cheltuielile de personal şi utilităţile.

D-na Huszarik Aexandrina susţine că o variantă de reducere a chiriilor ar fi 
renunţarea la două localuri şcolare, localul nr.8 şi cel din zona bujac, însă în acest caz 
sumele care se achită sunt mici, reducerea nu va fi foarte consistentă, iar orele ar 
trebui să se desfăşoare pe schimburi. O problemă este şi faptul că s-a efectuat 
propunerea de către inspectorat a reducerii cheltuielilor salariale, soluţia propusă este 
externalizarea personalului auxiliar către primării, în acest sens s-a depus la primăria 
oraşului Nădlac o adresă.

D-l Kovacs Ştefan susţine că trebuie făcută o analiză ce se va întâmpla şi cu 
suflătorii din turn, sigur intenţia este de păstrare a tradiţiilor, însă primăria nu a mai 
plătit salariile acestora din anul trecut, Biserica evanghelică nu mai are posibilitatea 
financiară achitării acestora, ori vor fi trecuţi în şomaj, iar când situaţia se va redresa, 
se va reveni la situaţia anterioară.

D-l viceprimar susţine că singura problemă este lipsa de fonduri, consiliul local 
este singurul în măsură a lua o decizie în acest caz, este necesar să se achite şi o parte 
din chirii către culte pentru localurile şcolare, şi datoria către Foradex, este posibil ca 
luna viitoare să fie propusă o rectificare de buget, face precizarea că în ceea ce 
priveşte capitolul zone verzi, parcuri, suma la care a fost încheiat contractul nu 
depăşeşte 60.000 lei, iar până în acest moment s-a plătit aproximativ suma de 20.000 
lei, deci nu se cheltui toată suma care s-a alocat acest capitol. Consiliul Local este în 
măsură a decide care va fi soluţia care se va adopta, executivul trebuie doar să se 
încadreze în veniturile şi cheltuielile bugetare, o soluţie ar fi accesarea unui credit pe 
mai mulţi ani, ceea ce este necesar este şi întreţinerea străzilor, a canalelor, şanţurilor, 
pentru tuburi doar este necesară o sumă de 100.000 lei, se vor reduce cheltuielile cu 
telefoane, energia electrică, respectiv iluminatul stradal eventual să fie furnizat doar 
câteva ore pe noapte, în vederea reducerii cheltuielilor totale.

D-l Kovacs Ştefan susţine referitor la iluminatul stradal se poate scoate eventual 
scoate din funcţiune fiecare al doilea bec pentru a se face economie până la rezolvarea 
situaţiei.

D-l viceprimar susţine referitor la afirmaţia d-nei Huszarik cu privire la 
externalizarea personalului auxiliar, primăria nu are posibilitatea financiară, sigur 
inspectoratul solicită reducerea cheltuielilor salariale, poate se va proceda la situaţia ca 
aceste chirii să fie plătite de către inspectorat.

D-na Huszarik Alexandrina susţine că chiar în cazul în care se va proceda la 
externalizarea personalului mai sus menţionat, nu se va face prea mare economie, 
deoarece acest personal are salarii mici, nici în ceea ce priveşte costul standard pe elev 
nu se încadrează deoarece există două secţii materne, soluţia propusă de către 
inspectorat fiind eliberarea din funcţie a celor cu salarii mari şi angajarea de debutanţi, 
sigur primăria nu are bani, dar nici şcoala nu poate rămâne fără oameni de serviciu, 
chiar în cazul în care va creşte norma de lucru pentru un profesor, problema tot nu 
este rezolvată, în ce priveşte secţia maghiară aceasta va fi păstrată chiar dacă sunt 
doar 6 copii, deoarece numărul minim pentru a putea funcţiona este de 4, iar conform 
legii este dreptul lor de a avea posibilitatea de a învăţa în limba maternă. 

D-l secretar prezintă adresa societăţii Apoterm Nădlac SA care solicită suma de 
125.000 lei, sumă necesară pentru înlocuirea tronsonului la reţeaua de apă caldă 
menajeră şi la reţeaua de încălzire, posibilitatea finanţării există conform contractului
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de concesiune cu condiţia ca lucrarea să fie trecută pe lista de investiţii.
D-l viceprimar susţine că şi la această solicitare se va trimite un răspuns în luna 

iulie, dată la care se va proceda la rectificare de buget, se va face o analiză de către 
compartiment impozite şi taxe şi contabilitate- casierie, iar funcţie de venituri, se va 
face o proounere de rectificare a bugetului, o sursă de venit dacă în acest an se vor 
vira sumele pentru autostradă, ar fi şi aceste sume care sunt destul de consistente.

D-l Şomrak Duşan mulţumeşte executivului pentru aportul adus în organizarea şi 
desfăşurarea în bune condiţii a iarmarocului organizat de către UDSCR, aceştia fiind 
receptivi la solicitările, o colaborare foarte bună fiind şi cu d-na Mazuch Marinela.

Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, d-na 
Huszarik Alexandrina, preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei ordinare 
a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 29.06.2010.

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

Preşedinte de şedinţă,                                  Secretar,
       Huszarik Alexandrina Nicoleta           Gros Alexandru


