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ROMÂNIA        
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

PROCES VERBAL
încheiat azi 29.07.2010 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al 

oraşului Nădlac

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 29.07.2010 a 
fost convocată în baza Dispoziţiei primarului oraşului Nădlac nr.564/21.07.2010, 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, Onea Mircea Laurenţiu, Kovacs Ştefan Andrei, Mazuch Marinela,
Şomrak Duşan, Şproch Sorin Ivan- viceprimar. Lipsesc motivat consilierii: Mokoş Pavel, 
Kiszel Duşan, Faur Maria Carmen.

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 Aldea Ioan- compartiment 
administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei, d-l Roszkoş Ioan- şef Serviciu 
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Nădlac, d-na Mako Jelmira- Biblioteca oraşului 
Nădlac, d-l Mako Andrei- reprezentant S.C. Apoterm Nădlac S.A., d-na Doval Ana-
compartiment impozite şi taxe din cadrul primăriei, reprezentanţi Parcul Natural Lunca 
Mureşului, reprezentanţi Asociaţia Club Rotary Arad Cetate, d-l Marek Mihai Abraham-
reprezentant Asociaţia Grădinarilor din Nădlac.

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

Preşedintele de şedinţă, d-na Huszarik Alexandrina, aleasă în cadrul şedinţei din 
data de 29.07.2010, 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 29.07.2010.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a 
Consiliului Local Nădlac din data de 29.06.2010.

3.Prezentarea proiectului „Elaborarea studiilor preliminare măsurilor de 
management conservativ al Parcului Natural Lunca Mureşului.”

4.Proiect  de hotărâre privind modificarea impozitelor aplicabile în anul fiscal 
2010.

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

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local Nădlac în 
calitate de partener în cadrul programului „Biblionet-lumea în biblioteca mea”, precum 
şi cofinanţarea costurilor aferente acesteia.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor de remediere a neregulilor în 
domeniul apărării împotriva incendiilor constatate la nivelul unităţii administrativ-
teritoriale Nădlac, în semestrul I al anului 2010.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului la apă potabilă şi a tarifelor la 
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canalizare- epurare.
9.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului oraşului Nădlac în 

adunarea generală a operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. de a vota 
aprobarea înfiinţării Punctelor de lucru ale Companiei în localităţile Cermei şi Şagu, 
precum şi înregistrarea acestora la Oficiul Registrului Arad

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea de dare în administrare a unor bunuri, 
proprietatea oraşului Nădlac, către S.C. APOTERM NĂDLAC S.A.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării imobilului situat în oraşul 
Nădlac, str. G. Enescu, nr.74, evidenţiat în CF nr.301900 Nădlac, parcela nr. cad. 1175, 
în suprafaţă de 1262 mp.

12.Proiect de hotărâre privind participarea Oraşului Nădlac în cadrul Proiectului 
HURO/0801/082 „Pregătirea construcţiei 
drumului de legătură Csanadpalota- Nădlac”, precum şi asigurarea fondurilor necesare 
implementării acestuia.

13.Proiect de hotărâre privind participarea Oraşului Nădlac în cadrul Proiectului 
HURO/0801/130 „Creşterea responsabilităţii faţă de mediu în gândirea şcolarilor”, 
precum şi asigurarea fondurilor necesare implementării acestuia.

14.Proiect de hotărâre 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 .

15.Soluţionarea adresei Instituţiei Prefectului judeţul Arad 
nr.4853/IV/C1/12/12.07.2010, înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub 
nr.7408/16.07.2010.

16.Diverse.
D-l primar  propune :

- retragerea de pe ordinea de zi a punctului nr.5
-introducerea înainte de Diverse a următorului punct : « Prezentarea studiului 
Asociaţiei Grădinarilor din Nădlac. »
- mutarea punctului nr.3 înainte de Diverse

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 29.07.2010”, cu 
propunerile de modificare a acesteia, care este aprobat cu 12 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 
29.06.2010, 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 29.06.2010”, care este aprobat cu 12 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 modificarea impozitelor 
aplicabile în anul fiscal 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 10 voturi DA, 2 vot NU: Huszarik Alexandrina, Porubski 
Ioan 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- Proiect de hotărâre privind aprobarea participării 
Consiliului Local Nădlac în calitate de partener în cadrul programului 
„Biblionet-lumea în biblioteca mea”, precum şi cofinanţarea costurilor 
aferente acesteia.
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Nefiind discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate cărora s-a 
solicitat avizul, se acordă aviz favorabil, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul 
de hotărâre, fiind pronunţate 11 voturi DA, 1 abţinere: Onea Mircea; 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 aprobarea măsurilor de 
remediere a neregulilor în domeniul apărării împotriva incendiilor constatate 
la nivelul unităţii administrativ-teritoriale Nădlac, în semestrul I al anului 
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 12 voturi DA; d-l secretar face precizarea că votul 
necesar adoptării proiectului de hotărâre este votul majorităţii consilierilor prezenţi ( 7 
voturi ).

Se trece la pct.6- Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului la apă 
potabilă şi a tarifelor la canalizare- epurare.

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 11 voturi DA, 1 abţinere: 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.7- Proiect de hotărâre privind mandatarea 
reprezentantului oraşului Nădlac în adunarea generală a operatorului regional 
S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. de a vota aprobarea înfiinţării Punctelor de 
lucru ale Companiei în localităţile Cermei şi Şagu, precum şi înregistrarea 
acestora la Oficiul Registrului 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.8- Proiect de hotărâre privind aprobarea de dare în 
administrare a unor bunuri, proprietatea oraşului Nădlac, către S.C. APOTERM 
NĂDLAC S.A.

D-l Lupşa Eugen pune întrebarea dacă unele din bunurile propuse a se da în 
administrare către această societate, nu pot fi casate.

D-l secretar susţine că aceste bunuri corespund pentru funcţionare.
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.9- Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării 
imobilului situat în oraşul Nădlac, str. G. Enescu, nr.74, evidenţiat în CF 
nr.301900 Nădlac, parcela nr. cad. 1175, în suprafaţă de 1262 mp.

Nefiind discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate cărora s-a 
solicitat avizul, se acordă aviz favorabil, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul 
de hotărâre, fiind pronunţate 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 participarea Oraşului 
Nădlac în cadrul Proiectului HURO/0801/082 „Pregătirea construcţiei 
drumului de legătură Csanadpalota- Nădlac”, precum şi asigurarea fondurilor 
necesare implementării acestuia.

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 
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de hotărâre, fiind pronunţate 12 voturi DA ( unanimitate de voturi ); d-l secretar face 
precizarea că votul necesar adoptării proiectului de hotărâre este majorităţii 
consilierilor în funcţie ( 8 voturi ).

Se trece la pct.11- Proiect de hotărâre privind participarea Oraşului 
Nădlac în cadrul Proiectului HURO/0801/130 „Creşterea responsabilităţii faţă 
de mediu în gândirea şcolarilor”, precum şi asigurarea fondurilor necesare 
implementării acestuia.

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 majorităţii 
consilierilor în funcţie ( 8 voturi ).

Se trece la pct.12- Proiect de hotărâre 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 Kovacs Ştefan este de părere că pentru subvenţiile care se acordă de către 
consiliul local populaţiei ar fi oportun să se stabilească anumite criterii de acordare.

D-l secretar susţine că, conform legii, minimul care trebuie acordat este în 
procent de 10 % indiferent de veniturile familiei, se poate întâmpla ca unele persoane 
să beneficieze de două ori de subvenţii, odată de la bugetul statului şi odată de la 
bugetul local, funcţie de propunerea consiliului aceste subvenţii de care se poate 
beneficia de la bugetul local se pot modifica, dar minimul care trebuie asigurat este de 
10 %.

D-l Orban Balazs susţine că este de acord cu acest ajutor, dar trebuie analizat 
foarte bine, trebuie analizate cazurile care necesită susţinere financiară, iar unde se 
impune analizat foarte bine şi acordat.

D-na Mazuch Marinela susţine că acest procent de 10 % se acordă indiferent 
dacă familiile sunt sau nu defavorizate.

D-na Huszarik Alexandrina susţine că are cunoştinţă de unele cazuri care au 
beneficiat de subvenţii de la bugetul de stat, iar datorită faptului că nu au nici un venit 
declarat la stat, însă din alte surse, având autoturisme foarte scumpe, au primit aceste 
sume, este de părere că ceea ce este necesar a se modifica sunt criteriile de acordare a 
acestor ajutoare băneşti.

D-l Kovacs Ştefan este de părere că aceste subvenţii de la bugetul local ar trebui 
şterse şi a se acorda doar în cazurile celor nevoiaşi.

D-l secretar susţine că chiar în ce priveşte ajutorul bănesc care se acordă de la 
bugetul de stat, consiliul local a stabilit anumite criterii suplimentare de acordare, astfel 
că numărul ajutoarelor s-a micşorat considerabil.

D-l Aldea Ioan face completarea că de la bugetul local, conform legii, minimul 
care trebuie acordat, este în procent de 10 %.

D-l Şproch Sorin este de părere că se impune efectuarea unei analize a familiilor 
care necesită acest ajutor, poate există familii care necesită ajutorul într-un procent 
mai mare de 15 %, se impune luarea în calcul a veniturilor, starea socială, terenurile 
agricole, având în vedere începerea sezonului de iarnă, în luna septembrie se va 
pregăti un astfel de proiect, pentru a avea aplicabilitate începând cu sezonul următor.

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 majorităţii 
consilierilor în funcţie ( 8 voturi ).

Se trece la pct.13- Soluţionarea adresei Instituţiei Prefectului judeţul 
Arad nr.4853/IV/C1/12/12.07.2010, înregistrată la primăria oraşului Nădlac 
sub nr.7408/16.07.2010.

D-l primar face precizarea că autovehicolele poliţiei oraşului, pentru care se 
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solicită aproximativ o sumă de 2000 lei, aduc venituri la bugetul local, nu are 
cunoştinţă exact despre ce sumă este vorba, însă este vorba despre amenzile de 
circulaţie, de asemenea şi creşterea nivelului siguranţei rutiere.

D-l secretar susţine că sumele cu titlu de amenzi se încasează şi de către alte 
primării, de asemenea încasarea amenzilor se poate efectua chiar de către organele de 
poliţie.

D-l Şproch Sorin este de părere, având în vedere modificările legislative apărute, 
în ceea ce priveşte reducerea cheltuielilor cu combustibil şi a celor materiale, care 
afectează bugetul local, de asemenea deoarece nivelul amenzilor care sunt încasate la 
bugetul local este destul de redus, nu este posibil susţinerea financiară a acestor 
cheltuieli.

D-l secretar face precizarea că sumele solicitate nu sunt necesare pentru 
combustibil pentru aceste autoturisme, ci pentru verificarea tehnică a acestora.

D-l Şproch Sorin susţine că nici toate autoturismele din cadrul primăriei nu au 
verificarea tehnică la autoturisme, iar conform reglementărilor legislative apărute
cheltuielile materiale trebuie reduse, de asemenea şi cele cu combustibilul, se supune 
la vot, iar funcţie de soluţia adoptată, se va trimise un răspuns la Prefectură.

Preşedintele de şedinţă supune la vot: 
- propunerea de asigurare din veniturile proprii ale bugetului local a cheltuielilor de 
funcţionare şi întreţinere a autoturismului/autoturismelor aflate în dotarea postului 
local de poliţie din cadrul unităţii administrativ-teritoriale Nădlac, voturile fiind 
pronunţate astfel: 2 voturi DA: Lupşa Eugen, Porubski Ioan Duşan; 3 voturi NU: 
Cioarsă Ştefan, Kovacs Ştefan, Şproch Sorin Ivan; 7 abţinere: Huszarik Alexandrina,
Rău Lehoczki Adrian-Ilie, Orban Balazs, Paliş Gligor, Onea Mircea Laurenţiu, Mazuch 
Marinela, Şomrak Duşan, nefiind întrunită majoritatea necesară emiterii acordului          
( votul majorităţii consilierilor în funcţie- 8 voturi ), astfel că se va emite un răspuns 
negativ către Instituţia Prefectului referitor la susţinerea financiară.

Se trece la pct.14- Prezentarea studiului Asociaţiei Grădinarilor din 
Nădlac.

În cadrul acestui punct, în calitate de invitat din partea Asociaţiei Grădinarilor din 
Nădlac este prezent d-l Abraham Marek Mihai, care prezintă următoarele: 

- studiile şi le-a efectuat în Slovacia la Bratislava, unde a studiat Ştiinţe ale 
naturii, după definitivarea acestora, a plecat în Anglia, unde a stat însă foarte 
scurt timp, a efectuat o lucrare referitor la devastarea pădurii albe şi a 
împrejurimilor din Nădlac, făcând referire la habitatele afectate de om

- în partea de început a lucrării face referire la poziţionarea geografică, datele 
istorice ale râului Mureş, importanţa ecosistemelor, a plopului alb, esenţa 
protecţiei în faţa prădătorilor, jder, nevăstuică, făcând referire la faptul că acest 
lemn fiind de esenţă moale, ciocânitorile nu depun un efort foarte mare, de 
asemenea păsările care cuibăresc după plecarea acestora, habitatul mlăştinos, 
care are calitatea de a controla nivelul apei şi a mineralelor din zonă, fiind vorba 
despre plantele care au rolul de curăţare a ecosistemelor.

- ca şi puncte de devastare, sunt pescuitul şi vânatul, dar acestea pot să fie 
controlate prin lege, sunt cazuri chiar de copii însoţiţi sau nu de către adulţi care 
pescuiesc din bălţi, existând posibilitatea ca peştele să dispară total, 
distrugându-se fauna piscicolă 

- există de asemenea posibilitatea distrugerii variabilităţii genetice, deoarece în 
anumire regiuni, se prind necontrolat broaşte de mărimi mai mari, astfel că cele 
mici trăiesec mai departe, ceea ce poate duce la boli, existenţa doar a insectelor 
de mărimi mai mari, faptul că păsările nu mai vânează, depun mai mult efort a 
se proteja decât a hărăni puii

- eliminarea arbuştilor vechi, duce la descreşterea speciilor ca pupăza, 
privighetoarea roşie, eliminarea insectelor, precum şi a animalelor care se 
hărănesc cu acestea

- transformarea terenului duce la distrugerea ierburilor, vieţuitoarelor, păsărilor, 
gândacilor, a mamiferelor, de asemenea arderea este un procedeu care distruge 
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tot, atât gândacii mari, cât şi cei mici
- distrugerea malurilor abrupte se manifestă prin intervenţia omului, dar şi 

neglijenţa lui, aceasta chiar prin paşterea nesupravegheată a oilor, distrugându-
se malurile, păsările nu mai cuibăresc în zonă 

- secarea mlaştinilor care are ca efect regularizarea apei, scăderea nivelului apei 
freatice, poluarea apei, depunerea deşeurilor în zone melăştinoase având efecte 
de natură ecologică

- începe ca în zonă să nu se mai găsească varietate mare de specii, mai ales cele 
la nivel microscopic

- pădurea albă este îngropată în deşeuri, cea care a fost odinioară o frumuseţe, 
este total devastată, dumbrăveanca care este o pasăre protejată, şi care se 
întâlneşte în zonă, s-ar putea chiar să dispară

- există în zonă totuşi încă o varietate mare de specii de insecte, gândaci, lăcuste, 
dar care sunt în decreştere totală, sigur referitor la aceste aspecte se poate 
efectua un studiu în care se pot arăta pricinile habitatelor

- lucrarea depusă la consiliu prezintă această „bijuterie” importantă a oraşului, 
care însă se poate distruge
D-l viceprimar susţine că locuitorii oraşului Nădlac ţin la ecosistem, frumuseţile 

naturii, d-l Abraham are dreptate în acest studiu, care însă cuprinde doar câteva 
pagini, putând să fie o lucrare mult mai cuprinzătoare, sigur ce se impune în cel mai 
scurt timp, este urmărirea cu structuri a nedepunerii materialelor de construcţii, care 
de regulă se întâmplă noaptea, problema este faptul că cetăţenii nu au spiritul să 
anunţe când constată asemenea evenimente; există posibilitatea ca prin accesare de 
programe de finanţare europeană să se refacă habitatul pădurii albe, se impune 
educarea mai ales a copiilor, se bucură pentru lucrarea care a fost efectuată de către 
d-l Abraham, mulţumindu-i pentru aceasta. 

Se trece la pct.15- Prezentarea proiectului „Elaborarea studiilor 
preliminare măsurilor de management conservativ al Parcului Natural Lunca 
Mureşului.”

În cadrul acestui punct, există invitaţi, atât din partea Luncii Mureşului, Asociaţiei
Rottary din Arad, cât şi o societate din Timişoara.

D-l Dorin Trancăş prezintă următoarele aspecte: 
- mulţumeşte pentru primirea în cadrul şedinţei consiliului local
- s-a reuşit câştigarea de fonduri europene pe problemele de mediu, este vorba de o 
promovare a rezultatelor cercetării, care este necesar să fie făcute publice, ceea ce se 
urmăreşte, este efectuare de întâlniri cu factorii de decizie, precum şi cu populaţia de 
diverse vârste, urmând a se efectua întruniri în toate localităţile limitrofe zonei 
protejate 
- acţiunea presupune o sensibilizare a pescarilor şi vânătorilor, colaborare în aplicarea 
rezultatelor, precum şi schimbarea de mentalitate a populaţiei

D-l Ovidiu Pârv susţine că în oraşul Nădlac se face o a doua prezentare, prima 
prezentare fiind efectuată în localitatea Felnac, ceea ce se doreşte este schimbarea de 
mentalitate a populaţiei, evitarea depozitării deşeurilor necontrolate, respectiv situaţia 
digului de apărare a oraşului, evitarea depozitării deşeurilor necontrolate, proiectul 
prsupunând o sensibilizare a populaţiei pe problemele de mediu, implicarea 
comunităţilor locale în administrarea efectivă a parcului, sensibilizare în şcoli, asociaţii
de proprietari, pescari, vânători, propunându-se ca şi alternativă variante de utilizare a 
terenului, de exemplu pentru turism, existând în zonă multe specii care este necesar să 
fie protejate, valoarea proiectului este de aproximativ 300.000 Euro, valoarea studiilor 
care urmează a se efectua fiind în cuantum de aproximativ 6000 Euro, proiectul se va 
desfăşura pe mai mulţi ani, fiecare an fiind destinat pentru prezentarea a câte unei 
păsări sau animal care sunt protejate, anul 1- Anul ciocânitorii, anul 2- porcuşorului, 
anul 3- vidra, anul 4- libelula, ideal este ca acest eveniment să fie organizat odată cu o 
altă sărbătoare de exemplu cu ocazia desfăşurării Zilelor oraşului, când se prezintă sub 
diverse activităţi necesitatea conservării unei specii.
- în ce priveşte Lunca Mureşului, locuitorii este necesar să fie conştienţi  de beneficii, 
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dar şi de restricţiile din zonă care este protejată, se pot cultiva terenurile agricole în 
continuare, păşunat, tăiere de arbori, putându-se defăşura agricultura
- această zonă poate avea funcţiunea ca şi destinaţie turistică , obiectiv turistic, 
pescuit, vizită efectivă a zonei, trasee pe Mureş cu canoe sau bărci cu motor, 
efectuându-se de exemplu diverse trasee cu biciclete.

D-na Mazuch Marinela susţine că oraşul Nădlac a câştigat un proiect 
transfrontalier european, în cadrul proiectului fiind organizate tabere, atât în Ungaria, 
cât şi în România, în România copii fiind în tabără la Lunca Mureşului, timp de 2 
săptâmâni, 2 serii de copii, fiind o experienţă deosebită pentru copii.

D-l Dorin Transăş susţine că există de –a lungul luncii chiar câteva zone care 
sunt protejate în totalitate, unde accesul se face dificil, existând restricţii în ce priveşte 
utilizarea terenului, existând de asemenea în zonă numeroase specii protejate.

D-l Ovidiu Pârv susţine că există de asemenea în zonă obiective culturale-
mănăstire, sigur există şi zone inundabile, fiind un risc cescut pentru inundaţii, 
existând de –a lungul lunii o suprafaţă de aproximativ 700 ha, aceasta fiind un mare 
benificiu, trebuie menţionat faptul că a fost declarat încă din anul 2005 ca şi „Parc 
natural”, din anul 2008 fiind considerată zonă de importanţă europeană, oraşului 
Nădlac cota care îi revine este de aproximativ 2 % din suprafaţa protejată a Luncii 
Mureşului, în această zonă există specii care sunt pe cale de dispariţie, ca de exemplu 
dumbrăveanca, aceasta existând de asemenea şi în zona sudică a judeţului Timiş.
- ceea ce este de menţionat este faptul că există păşuni puţine, mai mult sunt terenuri 
arabile
- în ce priveşte extracţia de nisip, aceasta nu este posibil a se face din râul Mureş, ci 
doar din braţele moarte ale acestuia

D-l viceprimar susţine referitor la acest aspect, despre faptul că oraşul Nădlac ar 
fi interesat să scoată nisip doar pentru necesităţile localităţii, fiind necesar anual 
aproximativ o cantitate de 5000 tone, nu şi pentru desfăşurare de acte de comerţ, 
necesar ar fi în acest sens o autorizaţie.

D-l primar face completarea că este necesar de asemenea nisip şi în caz de 
inundaţii, să existe o cantitate care să fie pregătită pentru situaţii urgente, precum şi 
fiind folosit ca material antiderapant pe timp de iarnă.

D-l Ovidiu Pârv susţine că sigur nisipiul este mult mai greu de scos din fostele 
albii ale râului Mureş, însă restricţia de a se scoate direct din râu există, aceasta poate 
fi comparată ca o răscolire zilnică a unui acvariu în care se află peşti, problema este că 
prin asemenea intervenţii, se formează aluviuni şi la o distanţă de aproximativ 1-2 km, 
se formează în timp o pătură care sufocă, de asemenea fiind distruse microoganismele 
şi icrele de pe fundul râului.

D-l viceprimar susţine că nisipul se extrage din râul Mureş de ani de zile, iar 
zona de unde se ia nisip este uscată, nu se ia direct din râu, se ia doar pentru nevoile 
localităţii, dacă se interzice acest lucru, localitatea, precum şi locuitorii vor fi nevoiţi să 
aducă nisip din alte localităţi, ceea ce presupune aducerea nisipului de la distanţă, 
precum şi cost ridicat.

D-l Ovidiu Pârv susţine că reglementările internaţionale în vigoare referitor la 
acest domeniu nu mai permit extragere de nisip direct din râurile curgătoare.

D-l primar susţine că aluviunile se formează se fac atât în aval, cât şi în amonte, 
iar cantitatea extrasă de localitatea noastră nu este foarte mare, oferă de asemenea ca 
exemplu localităţile din Ungaria aflate în imediata vecinătate a localităţii Nădlac, de 
exemplu Mako, Nagylak, unde nu există restricţia extragerii de nisip din râul Mureş.

D-l Ovidiu Pârv susţine că în localităţile din UE, ca de exemplu Austria, 
Germania, Franţa, este interzis extragerea de nisip din râuri curgătoare.

D-l viceprimar susţine că în ţările menţionate s-a construit tot ce era necesar, 
drumuri, autostrăzi şi nu mai este necesar cantitate mare de nisip.

D-l Ovidiu Pârv susţine următoarele: 
- extracţia de nisip are un mare impact asupra faunei acvatice, referitor la solicitatea 
localităţii Nădlac este necesar în primul rând autorizaţie de funţionare mai ales din 
punct de vedere al protecţiei mediului, deoarece este necesar conservarea speciilor 



JURIDIC 02.08.2010 8

existente în zonă, e vorba despre activităţile care se pot desfăşura, construcţii, 
traversare, terenurile din zonă se pot utiliza în continuare cu aceeaşi destinaţie, ceea 
ce va fi o problemă va fi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din zona 
protejată.

D-l primar susţine că râul Mureş duce la pierderea în fiecare an a unor porţiuni 
de teren, practic nu prea există vreun beneficiu.

D-l Ovidiu Pârv susţine că pe râul Mureş există câteva specii protejate de păsări, 
peşti, animale, precum: husar mare şi mic, caracuda, şalău vărgat, vidră, castor; în ce 
priveşte acest proiect, grupul de iniţiativă a pornit din zona Pecica în urmă cu 35 ani.

D-l primar solicită sprijin, dacă este posibil, primăria având intenţia, ca, cu 
ocazia Zilelor oraşului Nădlac care se vor desfăşura la sfârşitul lunii august, să se facă o 
expediţie pe râul Mureş cu pornire din Aradu Nou până la Nădlac cu bărci, cu un grup 
de aproximativ 30 persoane.

D-l Ovidiu Pârv susţine că sunt dispuşi să ajute această iniţiativă cu bărci, cu 
condiţia ca combustibilul să fie asigurat de către primărie, traseul fiind de aproximativ 
5 ore cu bărcile cu motor, cu bărci pneumatice traseul durează aproximativ 10 ore.

D-l Ladislau Szoke susţine referitor la extragerea de nisip din râul Mureş în 
primul rând este necesar schimbarea de atitudine a celor care conduc, schimbare de 
mentalitate, în cazul în care s-ar aceepta solicitarea primăriei oraşului Nădlac, s-ar crea 
un precedent şi sigur ar solicita şi celelalte primării învecinate.

D-l primar susţine că prin obţinerea de licenţă pentru extragere de nisip, 
primăria prin extragerile care le-ar face, ar putea  ţine sub control extragerile 
necontrolate de nisip.

D-l Furău Gheorghe este de părere că autoritatea publică locală trebuie să dea 
exemplu prin atitudine, legea este necesar să se respecte, există pârghii legale de 
control a extragerilor de nisip, a se aplica sancţiuni, dacă e cazul, comunitatea din 
localitatea Nădlac este relativ omogenă, având gândire de nemţi, având în vedere că 
majoritatea locuitorilor sunt de altă naţiune, sunt deosebit de organizaţi.

D-l primar susţine că oraşul Nădlac are statutul de oraş încă din anul 1968, cu 
tradiţii, care se respectă, mulţumind reprezentanţilor prezenţi în cadrul şedinţei pentru 
prezentarea făcută.

D-l viceprimar este de părere că legea nu este aplicată în mod unitar, deoarece 
extragerea de nisip se face la Periam care este în imediata vecinătate a oraşului
Nădlac, Mako, Nagylac din Ungaria, sigur este de părere că râul Mureş este necesar să 
fie protejat, ţine la natură, sigur este necesar şi schimbarea de atitudine

Se trece la pct.16- Diverse.
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 29.07.2010.

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

Preşedinte de şedinţă,                                  Secretar,
       Huszarik Alexandrina Nicoleta           Gros Alexandru


