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ROMÂNIA        
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

PROCES VERBAL
încheiat azi 11.04.2011 în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al 

oraşului Nădlac

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de
11.04.2011 a fost convocată în baza Dispoziţiei primarului oraşului Nădlac 
nr.857/05.04.2011, prin convocator şi înmânarea invitaţiilor.

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

La şedinţă mai participă: d-l primar Vasile Ciceac, d-l secretar Alexandru Gros şi
d-na consilier juridic Ianecsko Alina.

În calitate de invitaţi la şedinţă mai participă: d-na Boari Ana şi d-l Cralic Ioan-
compartiment contabilitate- casierie din cadrul primăriei, 

Se constată legalitatea constituirii şedinţei deoarece majoritatea consilierilor în 
funcţie sunt prezenţi, fiind respectate prevederile legale în vigoare în domeniu.

Preşedintele de şedinţă, d-l Şproch Sorin Ivan, 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 11.04.2011.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei 
extraordinare a Consiliului Local Nădlac din data de 30.03.2011.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea predării în folosinţă gratuită către 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a terenurilor pe care se vor realize 
investiţiile de reabilitare de străzi în oraşul Nădlac, aprobarea indicatorilor tehnico-
economici, a protocolului de predare-primire, precum şi a declaraţiei pe proprie 
răspundere, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.251/2011.

4.Proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiţii pe anul 2011.
5.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 11.04.2011”, care este 
aprobat cu 10 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 
30.03.2011, 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 30.03.2011”, care este aprobat cu 10 voturi DA- unanimitate de 
voturi; votul necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea 
consilierilor prezenţi ( 7 prezenţi ).
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Se trece la pct.3: “Proiect de hotărâre privind aprobarea predării în 
folosinţă gratuită către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a 
terenurilor pe care se vor realize investiţiile de reabilitare de străzi în oraşul 
Nădlac, aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a protocolului de predare-
primire, precum şi a declaraţiei pe proprie răspundere, conform prevederilor 
Hotărârii Guvernului nr.251/2011”.

D-l Cioarsă Ştefan pune întrebarea dacă este legal transmiterea în folosinţă 
gratuită a străzilor către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

D-l secretar susţine că aceasta este procedura, legea prevede această 
transmiterem la fel s-a procedat şi în cazul sălii de sport şi a blocurilor ANL, după 
definitivarea lucrărilor, sectoarele de drum fiind preluate de către administratorul 
acestora.

Nefiind alte discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă 
aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind aprobat cu 10 voturi DA,
votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor 
în funcţie ( 10 voturi ).

Se trece la pct.4: “Proiect de hotărâre privind modificarea listei de 
investiţii pe anul 2011.”

D-l primar susţine că modificarea pe lista de investiţii trebuie efectuată ca 
urmare a propunerii de achiziţionare a unui burghiu după tractor pentru plantarea de 
puieţi de salcâm, au fost solicitate mai multe oferte de preţ, preţul de achiziţionare al 
unui burghiu nou fiind în cuantum de 9000 lei, însă acesta s-a vândut deja, s-a găsit 
un burghiu care are un grad de uzură de aproximativ 10 %, preţul acestuia este de 
5000 lei, timpul presează deoarece acei puieţi este necesar să fie plantaţi cât mai 
urgent.

Nefiind discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz 
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind aprobat cu 10 voturi DA, votul 
necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorităţii consilierilor aflaţi în 
funcţie ( 8 voturi ).

Se trece la pct.5: “Diverse.”
D-l primar prezintă situaţia plantării cu puieţi a celor 7 ha de teren, s-a încercat 

a se face arătură, scarificare a terenului, însă aceste operaţiuni nu s-au mai putut 
continua, deoarece o parte de teren se află sub apă, s-a început săparea găurilor cu 
utilaj, având rugămintea de a se mobilize, ca în ziua de marţi, pe cât posibil să meargă 
în teren cât mai multe personane, cel puţin un membru din fiecare familie, cu o casma, 
sunt porţiuni unde nu se pot săpa gropile mecanic, astfel că vor trebui făcute manual, 
s-a reuşit pichetarea a aproximativ 1 ha, fiind marcate locurile unde se vor planta 
puieţii, care se află conservaţi afară pe teren, în ziua de marţi vor merge şi elevii de la 
şcoală, aceasta bineînţeles dacă timpul o va permite.

D-na Mazuch Marinela întreabă care este numărul gropilor care se poate face cu 
acest burghiu.

D-l primar răspunde că se pot face aproximativ 1000 gropi pe zi, bineînţeles la 
acţiunea de plantare vor participa şi beneficiarii de ajutor social, un ajutor binevenit ar 
fi dacă în cursul zilei de astăzi ar participa la această acţiune şi d-l Kovacs Ştefan, 
precum şi membri ai Clubului grădinarilor.

D-na Mazuch Marinela susţine că având în vedere numărul de gropi pe care le 
poate săpa acest utilaj într-o zi, este nevoie de 17 zile doar pentru săparea gropilor, 
dar şi timpul să fie favorabil, punând întrebarea dacă nu se poate face rost de încă un 
utilaj.

D-l primar susţine că s-a interesat referitor la acest aspect, şi chiar şi închirierea 
unui asemenea burghiu are acelaşi preţ ca şi achiziţionarea, burghiul săpând groapa la 
un diametru de 35 cm, fiecare puiet este pus în balegă de vacă luată de la d-l părinte 
Săcui, este necesar să fie organizate echipe de plantare, consultanţă din partea 
Clubului pensionarilor, de asemenea şi din partea Ocolului Silvic de la Arad, mâine 
urmând să vină 10 persoane de la această instituţie.

d-na Mazuch Marinela este de părere că această acţiune se poate face şi 
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sâmbătă deoarece în cursul săptămânii oamenii sunt la lucru.
D-l Şproch Sorin susţine că se impune cât mai repede plantarea acestor puieţi, 

mai ales în această săptămână, deoarece săptâmâna viitoare se fac deja pregătiri 
pentru Paşti, a nu se uita că aceştia vor trebui udaţi, această acţiune era mai bine să 
se facă toamna, de asemenea trebuie văzut cine se va ocupa de aceşti puieţi după ce 
vor fi plantaţi.

D-l primar susţine că bineînţeles era mai bine ca plantarea să fie efectuată 
toamna, puieţii s-ar fi prins până în primăvară, însă acum doar s-au primit aceşti 
puieţi.

D-na Huszarik Alexandrina susţine că în ce priveşte pe elevii de la şcoală, 
săptămâna viitoare acţiunea de mobilizare a acestora va fi mai greu de realizat, 
deoarece copii au vacanţă.

D-l Şproch Sorin reaminteşte consilierilor care nu au depus încă declaraţia de 
avere şi de interese, să o facă, deoarece se aplică sancţiuni în caz de nedepunere a 
acestora.

Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, d-l Şproch 
Sorin Ivan, preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei extraordinare a 
Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 11.04.2011.

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

Preşedinte de şedinţă,                                  Secretar,
           Ing. Sorin Ivan Şproch                    Gros Alexandru
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încheiat azi 11.04.2011 în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 11.04.2011 a fost convocată în baza Dispoziţiei primarului oraşului Nădlac nr.857/05.04.2011, prin convocator şi înmânarea invitaţiilor.



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

La şedinţă mai participă: d-l primar Vasile Ciceac, d-l secretar Alexandru Gros şi d-na consilier juridic Ianecsko Alina. 

În calitate de invitaţi la şedinţă mai participă: d-na Boari Ana şi d-l Cralic Ioan- compartiment contabilitate- casierie din cadrul primăriei, 


Se constată legalitatea constituirii şedinţei deoarece majoritatea consilierilor în funcţie sunt prezenţi, fiind respectate prevederile legale în vigoare în domeniu.


Preşedintele de şedinţă, d-l Şproch Sorin Ivan, 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 11.04.2011.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Nădlac din data de 30.03.2011.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea predării în folosinţă gratuită către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a terenurilor pe care se vor realize investiţiile de reabilitare de străzi în oraşul Nădlac, aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a protocolului de predare-primire, precum şi a declaraţiei pe proprie răspundere, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.251/2011.


4.Proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiţii pe anul 2011.


5.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 11.04.2011”, care este aprobat cu 10 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 30.03.2011, 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 30.03.2011”, care este aprobat cu 10 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 aprobarea predării în folosinţă gratuită către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a terenurilor pe care se vor realize investiţiile de reabilitare de străzi în oraşul Nădlac, aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a protocolului de predare-primire, precum şi a declaraţiei pe proprie răspundere, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.251/2011”.

D-l Cioarsă Ştefan pune întrebarea dacă este legal transmiterea în folosinţă gratuită a străzilor către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

D-l secretar susţine că aceasta este procedura, legea prevede această transmiterem la fel s-a procedat şi în cazul sălii de sport şi a blocurilor ANL, după definitivarea lucrărilor, sectoarele de drum fiind preluate de către administratorul acestora.

Nefiind alte discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind aprobat cu 10 voturi DA, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor în funcţie ( 10 voturi ).

Se trece la pct.4: “Proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiţii pe anul 2011.”

D-l primar susţine că modificarea pe lista de investiţii trebuie efectuată ca urmare a propunerii de achiziţionare a unui burghiu după tractor pentru plantarea de puieţi de salcâm, au fost solicitate mai multe oferte de preţ, preţul de achiziţionare al unui burghiu nou fiind în cuantum de 9000 lei, însă acesta s-a vândut deja, s-a găsit un burghiu care are un grad de uzură de aproximativ 10 %, preţul acestuia este de 5000 lei, timpul presează deoarece acei puieţi este necesar să fie plantaţi cât mai urgent.


Nefiind discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind aprobat cu 10 voturi DA, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorităţii consilierilor aflaţi în funcţie ( 8 voturi ).

Se trece la pct.5: “Diverse.”

D-l primar prezintă situaţia plantării cu puieţi a celor 7 ha de teren, s-a încercat a se face arătură, scarificare a terenului, însă aceste operaţiuni nu s-au mai putut continua, deoarece o parte de teren se află sub apă, s-a început săparea găurilor cu utilaj, având rugămintea de a se mobilize, ca în ziua de marţi, pe cât posibil să meargă în teren cât mai multe personane, cel puţin un membru din fiecare familie, cu o casma, sunt porţiuni unde nu se pot săpa gropile mecanic, astfel că vor trebui făcute manual, s-a reuşit pichetarea a aproximativ 1 ha, fiind marcate locurile unde se vor planta puieţii, care se află conservaţi afară pe teren, în ziua de marţi vor merge şi elevii de la şcoală, aceasta bineînţeles dacă timpul o va permite.

D-na Mazuch Marinela întreabă care este numărul gropilor care se poate face cu acest burghiu.


D-l primar răspunde că se pot face aproximativ 1000 gropi pe zi, bineînţeles la acţiunea de plantare  vor participa şi beneficiarii de ajutor social, un ajutor binevenit ar fi dacă în cursul zilei de astăzi ar participa la această acţiune şi d-l Kovacs Ştefan, precum şi membri ai Clubului grădinarilor.

D-na Mazuch Marinela susţine că având în vedere numărul de gropi pe care le poate săpa acest utilaj într-o zi, este nevoie de 17 zile doar pentru săparea gropilor, dar şi timpul să fie favorabil, punând întrebarea dacă nu se poate face rost de încă un utilaj.


D-l primar susţine că s-a interesat referitor la acest aspect, şi chiar şi închirierea unui asemenea burghiu are acelaşi preţ ca şi achiziţionarea, burghiul săpând groapa la un diametru de 35 cm, fiecare puiet este pus în balegă de vacă luată de la d-l părinte Săcui, este necesar să fie organizate echipe de plantare, consultanţă din partea Clubului pensionarilor, de asemenea şi din partea Ocolului Silvic de la Arad, mâine urmând să vină 10 persoane de la această instituţie.

d-na Mazuch Marinela este de părere că această acţiune se poate face şi sâmbătă deoarece în cursul săptămânii oamenii sunt la lucru.


D-l Şproch Sorin susţine că se impune cât mai repede plantarea acestor puieţi, mai ales în această săptămână, deoarece săptâmâna viitoare se fac deja pregătiri pentru Paşti, a nu se uita că aceştia vor trebui udaţi, această acţiune era mai bine să se facă toamna, de asemenea trebuie văzut cine se va ocupa de aceşti puieţi după ce vor fi plantaţi.


D-l primar susţine că bineînţeles era mai bine ca plantarea să fie efectuată toamna, puieţii s-ar fi prins până în primăvară, însă acum doar s-au primit aceşti puieţi.

D-na Huszarik Alexandrina susţine că în ce priveşte pe elevii de la şcoală, săptămâna viitoare acţiunea de mobilizare a acestora va fi mai greu de realizat, deoarece copii au vacanţă.

D-l Şproch Sorin reaminteşte consilierilor care nu au depus încă declaraţia de avere şi de interese, să o facă, deoarece se aplică sancţiuni în caz de nedepunere a acestora.


Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, d-l Şproch Sorin Ivan, preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 11.04.2011.


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



Preşedinte de şedinţă,                                   Secretar,



            Ing. Sorin Ivan Şproch

                    Gros Alexandru
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