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ROMÂNIA        
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

PROCES VERBAL
încheiat azi 29.12.2010 în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al 

oraşului Nădlac

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de
29.12.2010 a fost convocată în baza Dispoziţiei primarului oraşului Nădlac 
nr.951/24.12.2010, 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, Lupşa Eugen, Mazuch Marinela, Mokoş Pavel, Porubski Ioan 
Duşan, Şproch Sorin Ivan- viceprimar. Lipsesc consilierii: Kiszel Duşan, Faur Maria 
Carmen, Orban Balazs.

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.

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 extraordinare a 
Consiliului local din data de 29.12.2010.

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

3.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 extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 29.12.2010”, 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 ).

Se trece la pct.2: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al oraşului Nădlac pe anul 2010.”

D-l primar face precizarea că prin Hotărâre de Guvern s-a repartizat oraşului 
Nădlac suma de 250.000 lei pentru cheltuieli materiale şi cheltuieli de capital, 
susţinând că ne bucurăm că am obţinut dintre cele mai multe sume din judeţ, chiar 
dacă este târziu, sumele sunt binevenite, chiar s-a primit mai mult decât se ştia.

D-na Huszarik Alexandrina susţine că se propune rectificare de buget prin 
suplimentare la chirii cu suma de 120.000 lei, se pune întrebarea dacă o parte din 
această sumă se poate folosi pentru plata facturilor restante.

D-na Boari Ana susţine că suma s-a propus cu titlu de rectificare de buget, face 
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precizarea că este vorba doar de includerea sumei în buget, plata efectivă se face de 
către ordonatorul de credite cum doreşte acesta.

D-l Kovacs Ştefan este de părere că era necesar să se aloce şi sumele pentru 
plata suflătorilor din turn.

D-l primar susţine că ieri a avut loc o întrunire cu toţi preoţii care trebuie să 
primească sume pentru chirii pentru localuri şcolare, deoarece contractele de închiriere 
a imobilelor sunt expirate, se va trimite o adresă către toate cultele religioase în cauză 
pentru renegocierea acestora, pentru a fi analizate de către consiliile parohiale, s-a pus 
în vedere în cadrul acestei şedinţe faptul că se intenţionează reducerea chiriilor şi 
încheierea contractelor pentru o perioadă de 1 an de zile. De asemenea, în cadrul 
aceleiaşi şedinţe, s-a solicitat din partea parohiei evanghelice depunerea la primărie a 
unui referat din care să rezulte sumele totale restante pentru salariile suflătorilor din 
turn.

D-l Kovacs Ştefan este de părere că trebuie alocate sumele necesare plăţii 
salariilor suflătorilor.

D-l primar susţine că sumele necesare pentru plata acestor salarii au fost incluse 
deja în buget.

D-l Lupşa Eugen susţine că sumele pentru suflători sunt puse pe buget, dar nu 
există lichidităţi, dacă se alocă prin această rectificare, automat se măreşte bugetul 
pentru suflători, ceea ce nu este posibil.

D-l Şproch Sorin pune întrebarea cât este alocat din bugetul pe anul 2010 pentru 
suflători.

D-na Boari Ana susţine că este vorba de salariile aferente anului 2010, trebuind 
să mai fie alocate şi sumele aferente anilor anteriori, respectiv 2008-2009.

Nefiind alte 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 12 voturi DA ( unanimitate de voturi ), votul 
necesar fiind majoritatea consilierilor aflaţi în funcţie ( 8 voturi ).

Se trece la pct.3: „Diverse.”
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 
extraordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 29.12.2010.

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

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


