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ROMÂNIA        
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

PROCES VERBAL
încheiat azi 15.03.2011 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al 

oraşului Nădlac

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 15.03.2011 a 
fost convocată în baza Dispoziţiei primarului oraşului Nădlac nr.766/08.03.2011, 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, Orban 
Balazs, Kiszel Duşan, Mokoş Pavel, Unatinszki Andrei Ioan, Faur Maria Carmen, Paliş 
Gligor, Lupşa Eugen, Şproch Sorin Ivan- viceprimar- 13 consilieri prezen�i. Lipse�te 
motivat d-na consilier Mazuch Marinela.

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 �i d-l Cralic Ioan-
compartiment contabilitate- casierie din cadrul primăriei, d-na Ilieş Ioana-Dorina �i d-l 
Aldea Ioan- compartiment administrarea patrimoniului local, d-l Roszko� Ioan- �ef 
SVSU Nădlac.

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- ales în cadrul şedinţei din data de 
15.03.2011, 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 15.03.2011.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a 
Consiliului Local Nădlac din data de 24.02.2011.

3.Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier P.N.G.-
C.D. a d-lui PORUBSKI IOAN DUŞAN.

4.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier a-l d-lui 
_______________.

5.Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiilor de specialitate pe 
principalele domenii de activitate.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Consiliului Local al oraşului Nădlac pe anul 2011.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea indemnizaţiilor personalului voluntar din 
cadrul Serviciului voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Nădlac pe anul 2011

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii, 
numărului de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor 
şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Nădlac

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării imobilului situat în oraşul 
Nădlac, evidenţiat în CF nr.300570 Nădlac, parcela nr. top. 862/2/2, în suprafaţă de 
5158 mp, precum şi modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al oraşului Nădlac.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului la apă potabilă şi a tarifului la 
canalizare- epurare.
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11.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării S.C. COMPANIA DE APĂ 
ARAD S.A. la constituirea societăţii comerciale Aqua Trans Mureş S.A. Arad

12.Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local Nădlac 
în cadrul consiliului de administraţie la Grădiniţa PP 1 Nădlac.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere 
nr.12850/31.10.2008 încheiat cu S.C. GLOBUS INTERNATIONAL S.R.L.

14.Raport de activitate pe anul 2010 al Bibliotecii orăşeneşti Nădlac; Programul 
acţiunilor culturale propuse pe anul 2011.

15.Prezentarea procesului verbal referitor la inventarierea bunurilor primăriei 
oraşului Nădlac pe anul 2010, nr.14480/30.12.2010.

16.Raport privind activitatea Poliţiei Comunitare  Nădlac in perioada 01.01.2010 
– 31.12.2010.

17.Diverse.
D-l primar propune :
- retragerea pct.4, 5, 14, 15, 16
- pct.7 �i 8 să fie introduse înainte de buget
- introducerea următoarelor puncte înainte de punctul- Diverse:

- Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Nădlac în 
Adunarea generală a S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. să voteze revocarea 
membrului Consiliului de Administraţie, alegerea unui nou membru, precum şi 
reconfirmarea Preşedintelui şi a membrilor Consiliului de Administraţie al Companiei .
- Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Nădlac în 
Adunarea generală a S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. să voteze împuternicirea d-lui 
Gheorghe Bănăţean să semneze în numele Companiei contractul de împrumut.
- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Investiţii pe anul 2011 pe domeniul 
public al Oraşului  Nădlac concesionat Companiei de Apă Arad S.A., care se realizează 
din fonduri IID (Fond de Întreţinere Înlocuire şi Dezvoltare).
- Proiect de hotărâre privind revocarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local Nădlac 
nr.149/24.11.2010

- la Diverse, acordarea unui aviz de principiu referitor la preluarea pichetului 
Grăniceri.

D-na Faur Maria propune ca proiectul de hotărâre referitor la aprobarea 
bugetului de venituri �i cheltuieli să fie discutat chiar înainte de Diverse.

D-l primar sus�ine că ar fi preferat să fie prezent la discu�iile referitor la buget, 
pentru că după aprobarea acestuia trebuie să plece la Bucure�ti deoarece mâine 
diminea�ă trebuie să depună documenta�ia pentru reabilitarea celor 13 km de străzi, 
documenta�ie care a fost aprobată la o �edin�ă anterioară.

Nemaifiind alte propuneri referitor la modificarea sau completarea ordinei de zi, 
pre�edintele de �edin�ă supune la vot:

- propunerea d-nei Faur Maria cu privire la mutarea punctului referitor la 
aprobarea bugetului, voturile fiind pronun�ate astfel: 1 vot DA: Faur Maria, 12 
voturi NU;

- proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a 
Consiliului local Nădlac din data de 15.03.2011, cu propunerile de modificare �i 
completare a acestuia propuse de către d-l primar, 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 ordinară a Consiliului Local din data de 
24.02.2011, 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 ordinare a Consiliului local 
Nădlac din data de 24.02.2011”, care este aprobat cu 13 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 încetarea de drept a 
mandatului de consilier P.N.G.-C.D. a d-lui PORUBSKI IOAN DUŞAN.”

Nefiind discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz 
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind aprobat cu 13 voturi DA-
unanimitate de voturi, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul 
majorită�ii consilierilor prezen�i ( 7 voturi ).

Se trece la pct.4: “Proiect de hotărâre privind aprobarea indemnizaţiilor 
personalului voluntar din cadrul Serviciului voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 
Nădlac pe anul 2011.”

Nefiind discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz 
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind aprobat cu 13 voturi DA, votul 
necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorită�ii consilierilor în funcţie      
( 8 voturi ).

Se trece la pct.5: “Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a 
statului de funcţii, numărului de personal din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului 
Local Nădlac.”

D-l Rău-Lehoczki Adrian Ilie sus�ine că este necesar modificarea organigramei 
Clubului Sportiv în ceea ce prive�te sec�ia judo, aceasta cuprinde �i sec�ia sambo, 
iar în loc de 2 antrenori, să fie trecu�i 2 instructori sportive.

Nefiind alte discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate s-a acordat 
aviz favorabil, pre�edintelwe de �edin�ă supune la vot:

- propunerea d-lui Rău-Lehoczki Adrian-Ilie de completare a sec�iei judo cu 
sambo �i modificarea denumirii din antrenor în instructor sportive, fiind pronun�ate 
12 voturi DA, 1 ab�inere: Kiszel Du�an

- proiectul de hotărâre, cu propunerea de modificare mai sus aprobată, care este 
aprobat cu 12 voturi DA, 1 abţinere: Kiszel Du�an, votul necesar adoptării proiectului 
de hotărâre fiind votul majorităţii consilierilor prezenţi ( 7 voturi ).

Se trece la pct.6: “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al oraşului Nădlac pe anul 2011”.

D-l Rău-Lehoczki Adrian Ilie sus�ine că din partea comisiei de sănătate se 
acordă aviz nefavorabil, aceasta având în vedere sumele care s-au propus pentru 
Capitolul Învă�ământ, care sunt insuficiente pentru buna func�ionare a �colii.

Pre�edintele de �edin�ă sus�ine că bugetul se va analiza pe capitole �i 
anexe la proiectul de hotărâre, urmând ca astfel să fie supus �i la vot.

- ANEXA nr.3- lista de salaria�i
D-na Ianecsko Alina sus�ine că este necesar să se facă corectură în ceea ce 

prive�te asisten�ii personali, deoarece numărul care s-a aprobat în organigramă este 
35.

D-na Boari Ana sus�ine că este posibil ca numărul acestora să crească �i astfel 
să fie necesar acel post.

D-na Ianecsko Alina sus�ine că, conform legii, se va efectua trecerea pe 
indemniza�ii, �i nu angajarea acestor persoane ca �i asisten�i personali.

D-na Boari Ana este de părere să se facă corectura necesară, respectiv un 
număr de 35 de asisten�i personali, însă suma repartizată să rămână nemodificată.

Nemaifiind alte discu�ii referitor la această anexă, pre�edintele de �edin�ă 
supune la vot numărul de salaria�i permanen�i �i temporari �i fondul salariilor de 
bază pentru anul 2011, cu corectura propusă, fiind pronun�ate 13 voturi DA-
unanimitate de voturi.

- ANEXA nr.4- programul de lucrări edilitar-gospodăre�ti
D-l Lup�a Eugen sus�ine că în comisia economică s-a analizat acest program, 

însă din partea comisiei au fost propuse anumite amendamente, astfel:
- refacere drumuri agricole, lungime 800 m, 3200 mp, 9600 lei, această lucrare 

fiind propusă la între�inere drumuri agricole, �i nu modernizare străzi
- str. 1 Decembrie a fost mutată de la Repara�ii �i modernizări străzi mla 

Între�inere cu piatră �i criblură cu aceea�i sumă
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- la Între�inere piatră �i criblură, a fost introdusă str. Mără�e�ti- por�iunea 
Mure�- Goldi�, str. Mără�e�ti- por�iunea I. Slavici- G. Enescu

- Plombări- s-a introdus str. M. Viteazu-450 mp
- Repara�ii trotuare prin betonare- s-au propus încă 2 străzi, str. Mără�e�ti, 

între V. Goldi� �i N. Bălcescu, de asemenea str. Independen�ei, sens giratoriu spre 
Arad

- la Pavare, se propune scoaterea lucrării de pavare la curte bloc Viile Vechi �i 
introducerea lucrării de reparat parcare speedy

- Parcuri, zone verzi, baze sportive- se propune introducerea lucrării de 
Între�inere parcuri, zone verzi, zone florale cu suma de 40.000 lei, astfel reducerea cu 
suma de 50.000 lei

- se constată o eroare în ce prive�te pista de skateboard care apare trecută �i    
pe program �i pe lista de investi�ii, fiind o investi�ie, trebuie radiată de pe 
programul de lucrări, deoarece altfel suma care este trecută la această lucrare va fi 
dublată

- pentru Dezinsec�ie se propune alocarea sumei de 20.000 lei
- suma care resultă ca urmare a programului modificat este în minus cu 50.000 

lei, sumă care se propune a se aloca la Cap. Învă�ământ
D-l Rău-Lehoczki Adrian-Ilie sus�ine că tocmai din aceste motive din partea 

comisiei de sănătate se acordă aviz nefavorabil pentru varianta de buget propusă de 
către executiv, deoarece sumele care s-au propus pentru Capitolul Învă�ământ sunt 
insuficiente pentru buna func�ionare a �colii.

Nemaifiind alte discu�ii sau propuneri referitor la programul de lucrări edilitar-
gospodăre�ti, pre�edintele de �edin�ă supune la vot:

- programul de lucrări propus de către executiv- fiind pronun�ate 13 voturi contra
- programul de lucrări edilitar-gospodăre�ti modificat propus de către comisia 

economică, fiind pronun�ate 13 voturi DA
- ANEXA  nr.2- Lista de investi�ii
D-l Lup�a Eugen prezintă modificările care s-au propus din partea comisiei 

economice, astfel: 
- modificarea sumei la Execu�ie lucrări centru administrativ la 110.000 lei
- Amenajare teren sport cu gazon sintetic �i cauciuc natural- 200.000 lei
- Execu�ie drum de acces �i parcare sala de sport- 350.000 lei
- Scară evacuare Centru de Zi- 10.000 lei
- SF �i PT execu�ie sta�ie de pompare- 60.000 lei
- Cofinan�are canalizare menajeră master plan- 10.000 lei

D-na Faur Maria propune ca în locul autoturismului Duster, unde se propune 
alocarea avansului de 50 %, iar restul de 50 % urmând a se achita în leasing, să se 
achiyi�ioneze în acela�i sistem 2 autoturisme, Dacia Logan, cu predare la Rabla a 
unui autoturism pentru Poli�ie Locală- 7500 Euro, cel de-al doilea autoturism tot Dacia 
Logan Laureat, cu predarea a 2 Rable, pentru primărie- 8900 Euro; această propunere 
s-a efectuat ca urmare a faptului că acest serviciu are nevoie neapărat de un 
autoturim, deoarece cel existent este depă�it, iar între�inerea acestuia este deosebit 
de costisitoare.

D-na Huszarik Alexandrina sus�ine că pentru Parc pădurice s-a propus alocarea 
sumei de 96.000 lei, acest proiect este finan�at din Fondul de Mediu.

D-l �proch Sorin sus�ine că suma de 500.000 lei s-a achitat de la Guvern, iar 
96.000 lei reprezintă cofinan�are din partea Ora�ului Nădlac.

Nemaifiind alte propuneri, pre�edintrele de �edin�ă supune la vot:
- achizi�ionarea unui autoturism tip Duster, fiind pronun�ate 13 ab�ineri
- achizi�ionarea a 2 autoturisme, propunere efectuată de către d-na Faur Maria, 

fiind pronun�ate 7 voturi DA, 6 ab�inere: Kiszel Du�an, �omrak Du�an, 
Cioarsă �tefan, Huszarik Alexandrina, Pali� Gligor, Orban Balazs, în acest caz 
nefiind întrunită majoritatea necesară aprobării, fiind necesar votul majorită�ii 
consilierilor afla�i în func�ie- 8 voturi
D-na Huszarik Alexandrina este de părere că ar fi necesar de altceva în Ora�ul 



JURIDIC 18.03.2011 5

Nădlac decât de o pistă de skateboard, această lucrare nu reprezintă o prioritate.
D-l primar sus�ine că această pistă s-a propus ca urmare a faptului că au fost 

asfaltate străzi în ora�, iar copii merg pe role pe aceste străzi, de asemenea având în 
vedere �i faptul că în acest an urmează a fi asfaltate alte 10 km de străzi, astfel 
punând în pericol cirula�ia pe drumurile publice. De asemenea, având în vedere faptul 
că a rămas în buget nerepartizată suma propusă pentru achizi�ionare autoturism, 
propune ca această sumă să fie repartizată pentru elaborare PUG, deoarece suma 
propusă pentru elaborarea documenta�iei este insuficientă, iar din luna septembrie a 
acestui an, acesta expiră. Această propunere este supusă la vot, respectiv alocarea 
sumei de 27.000 lei pentru elaborare documenta�ie PUG, fiind pronun�ate 13 voturi 
DA.

Nemaifiind alte propuneri sau modificări cu privire la lista de investi�ii, 
pre�edintele de �edin�ă supune la vot: 

- lista de investi�ii în forma propusă de către executiv, fiind pronun�ate 13 
voturi DA

- lista de investi�ii propusă de către comisia economică, cu propunerile ulterioare 
de modificare a acesteia, fiind pronun�ate 10 voturi DA, 3 ab�inere: �omrak 
Du�an, Orban Balazs, Huszarik Alexandrina
Nemaifiind alte discuţii, pre�edintele de �edin�ă supune la vot: 

- veniturile de func�ionare, fiind pronun�ate 9 voturi DA, 4 ab�inere: �omrak 
Du�an, Orban Balazs, Huszarik Alexandrina, Moko� Pavel

- veniturile de dezvoltare, fiind pronun�ate 10 voturi DA, 3 ab�inere: �omrak 
Du�an, Orban Balazs, Huszarik Alexandrina
Se trece la analiza cheltuielilor de func�ionare, caz în care d-l Rău-Lehoczki 

Adrian-Ilie sus�ine că din partea comisiei de sănătate s-a ridicat problema 
insuficien�ei sumelor care s-au propus în acest an pentru func�ionarea 
învă�ământului, datoriile pentru chirii sunt de 381.000 lei, iar suma propusă este de 
727.000 lei, astfel că diferen�a care rămâne este  insuficientă, 46 % din ceea ce s-a 
solicitat, doar cheltuielile la încălzire �i iluminat reprezintă 250.000 lei, d-na Huszarik 
Alexandrina completează că ceea ce rămâne nu este suficientă nici pentru furnituri de 
birou, hârtie, dacă este posibil a se aproba alocarea a cel pu�in 75 % din ceea ce s-a 
solicitat. Consiliul de Administra�ie al �colii din care face parte d-l primar, precum �i 
d-na Mazuch Marinela trebuia să cunoască aceste aspecte, iar propunerea de buget 
pentru acest capitol trebuia întocmită în cuno�tin�ă de cauză.

D-na Boari Ana face precizarea că, conform Ordonan�ei nr.63, nu se permite ca 
veniturile pe anul 2011 să fie mai mari decât cele realizate în anul 2010, aceasta în 
situa�ia în care încasarea veniturilor pe anul 2010 s-a efectuat pe un procent de 96 %, 
iar ceea ce se cunoa�te că va fi un venit sigur este �i redeven�a de la Compania de 
Apă care e în cuantum de 355.000 lei, anul trecut fiind în cuantum de 110.000 lei, 
sigur bugetul de venituri se va suplimenta, la această dată ceea ce se propune la 
venituri, sunt veniturile care sunt certe.

D-l Rău-Lehoczki Adrian-Ilie sus�ine că în ceea ce prive�te cheltuielile de 
personal, la învă�ământ salariile se asigură doar pentru 11 luni, sigur aceste sume nu 
sunt virate de la bugetul local.

D-na Huszarik Alexandrina sus�ine că există chiar 2 Sentin�e definitive �i 
irevocabile referitor la drepturile salariale ale profesorilor care sigur nu se vor putea 
achita, iar referitor la func�ionare, nu vor ajunge sumele să se facă nici măcar
repara�ii.

D-l �proch Sorin sus�ine că sumele care se asigură la �coală reprezintă un 
procent de 59,59 % fa�ă de ceea ce s-a solicitat, trebuie avut în vedere �i faptul că 
bugetul de venituri este mai mic decât cel estimativ care se poate realiza, având în 
vedere �i sumele care urmează a fi primite de la Statul Român pentru terenul 
expropriat afectat de autostradă, recuperări de la impozite, redeven�a de la Compania 
de Apă, la �coală chletuielile de func�ionare sunt asigurate pentru aproximativ 7 luni, 
dar trebuie luat în calcul �i faptul că lunile de încălzire sunt în perioada ianuarie-
martie, octombrie- decembrie, semn de întrebare eszte în ceea ce prive�te valoarea 
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chiriilor pentru localurile �colare deoarece nu se cunoa�te pozi�ia cultelor religioase 
referitor la valoarea acesteia, de altfel contractele nici măcar nu sunt semnate, există 
depusă la primărie o singură propunere din partea cultului evanghelic. Sumele 
repartizate de către consiliu pentru Învă�ământ ajung până la jumătatea anului, după 
care bugetul se va putea rectifica.

D-l Kovacs �tefan sus�ine că adresa din partea parohiei evanghelice este în 
sensul propunerii de diminuare a chiriei pentru localurile �colare cu un procent de 30 
%, cu obliga�ia de achitare a tuturor datoriilor restante până în luna iunie 2011, în caz 
contrar se va ajunge la plata sumei întregi.

D-l �proch Sorin este de părere că aceste contracte este necesar să fie semnate 
de către cei răspunzători în cel mai scurt timp.

D-na Huszarik Alexandrina sus�ine că acestea trebuiau să fie semnate încă în 
luna ianuarie.

D-l Kovacs �tefan sus�ine că propunerea din partea cultului evanghelic a �i 
venit �i destul de tardiv, a�teptând să vadă �i propunerea celorlalte culte.

D-l primar sus�ine că din partea cultului ortodox, consiliul parohial nu a fost cu 
vreo reducere a chiriei pentru localul �colar.

D-l Orban Balazs este de părere că sumele care se propun a se aloca pentru CS 
Victoria Nădlac, Casa de Cultură, Biblioteca, Pro Nădlac, Clubul pensionarilor, sunt 
destul de mari, s-ar putea diminua, iar diferen�a să fie repartizată pentru �coală.

D-l �proch Sorin sus�ine că aceste ramuri produc venituri, însă insuficiente 
pentru a-�i asigura func�ionarea.

Nemaifiind alte discu�ii, pre�edintele de �edin�ă supune la vot:
- varianta ini�ială propusă de către executiv referitor la cheltuielile de 

func�ionare, fiind pronun�at 1 vot DA: Pali� Gligor, 12 ab�inere
- propunerea d-lui Orban Balazs de reducere a cheltuielilor la capitolele 

men�ionate, �i repartizarea sumelor către Cap. Învă�ământ, fiind pronun�ate 
3 voturi DA: Orban Balazs, Huszarik Alexandrina, �omrak Du�an, 2 ab�inere: 
Pali� Gligor, Moko� Pavel, 8 voturi NU

- propunerea de cheltuieli de func�ionare efectuată de către comisia economică, 
fiind pronun�ate 9 voturi DA, 4 ab�inere: Orban Balazs, Huszarik Alexandrina,
�omrak Du�an, Moko� Pavel
Se trece la analiza cheltuielilor de dezvoltare, cont 56, 71, 72, nefiind discu�ii 

sau propuneri de modificare, acestea sunt supuse la vot �i aprobate cu 10 voturi DA, 3 
ab�inere: Orban Balazs, Huszarik Alexandrina, �omrak Du�an.

Pre�edintele de �edin�ă supune la vot:
- proiectul de hotărâre, respectiv bugetul de venituri �i cheltuieli în totalitate, în 

varianta propusă de către executiv, fiind pronun�ate 13 ab�ineri.
- varianta modificată, fiind pronun�ate 10 voturi DA, 3 ab�inere: Orban Balazs, 

Huszarik Alexandrina, �omrak Du�an
- de asemenea, face precizarea că din partea compartimentului contabilitate să se 

trimită pe e-mail bugetul cu toate anexele aprobate către consilierii locali
Se trece la pct.7: “Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării 

imobilului situat în oraşul Nădlac, evidenţiat în CF nr.300570 Nădlac, parcela 
nr. top. 862/2/2, în suprafaţă de 5158 mp, precum şi modificarea şi 
completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului 
Nădlac.”

Nefiind discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz 
favorabil, proiectul este supus la vot, fiind pronunţate 13 voturi DA, votul necesar 
adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflaţi în 
funcţie ( 10 voturi ).

Se trece la pct.8: “Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului la apă 
potabilă şi a tarifului la canalizare- epurare.”

Nefiind discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz 
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind aprobat cu 11 voturi DA, 2 
abţinere: Orban Balazs, Huszarik Alexandrina, votul necesar adoptării proiectului de 
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hotărâre fiind votul majorităţii consilierilor prezen�i ( 7 voturi ).
Se trece la pct.9: “Proiect de hotărâre privind aprobarea participării S.C. 

COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. la constituirea societăţii comerciale Aqua Trans 
Mureş S.A. Arad”.

D-l �proch Sorin sus�ine sus�ine că are cuno�tin�ă de faptul că s-a efectuat 
un studiu din care rezultă că va urma o perioadă de secetă, astfel că în următoarea 
perioadă de timp se va produce o lipsă de resursă de apă la nivel mondial, dar este 
posibil că se ob�ine prin această propunere o redeven�ă de concesiune mai mare.

Nefiind alte discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă 
aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind aprobat cu 13 voturi DA-
unanimitate de voturi, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 
din numărul consilierilor aflaţi în funcţie ( 10 voturi ).

Se trece la pct.10: “Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor 
Consiliului Local Nădlac în cadrul consiliului de administraţie la Grădiniţa PP 1 
Nădlac.”

D-l Rău-Lehoczki Adrian-Ilie este de părere că acest proiect de hotărâre este 
inoportun, deoarece nu au apărut normele de aplicare la Legea nr.1/2010, iar conform 
unui Ordin al Ministrului s-a precizat faptul că acest Consiliu de Administra�ie trebuie 
să-�i intre în atribu�iuni doar din anul �colar 2011-2012.

D-l �proch Sorin este de părere că în acest caz se poate solicita din partea 
compartimentului juridic un punct de vedere mai documentat, iar decizia să fie luată în 
cuno�tin�ă de cauză.

D-l Rău-Lehoczki Adrian-Ilie este de părere că d-l primar prin expunere de 
motive nu trebuia să propună persoanele care să facă parte din Consiliul de 
Administra�ie, această atribu�iune este în sarcina consiliului.

D-na Huszarik Alexandrina sus�ine că în lege se precizează ca aceste persoane 
să nu fie profesori, respectiv cadre didactice.

D-l secretar sus�ine că din punctul lui de vedere această lege este intrată în 
vigoare, acest proiect de hotărâre putând să fie supus spre aprobare, prin adoptarea 
acestui proiect de hotărâre nu se face nici o ilegalitate.

Nefiind alte discuţii, preşedintele de şedinţă solicită consilierilor să facă propuneri  
pentru numirea reprezentan�ilor în Consiliul de Administra�ie la Grădini�a PP 1 
Nădlac.

D-na Faur Maria propune pe d-l �proch Sorin Ivan �i d-l Kiszel Du�an.
D-l Rău-Lehoczki Adrian-Ilie propune pe �proch Sorin Ivan �i d-l Kovacs 

�tefan.
Nemaifiind alte discu�ii, pre�edintele de �edin�ă supune la vot:
- desemnarea d-lui �proch Sorin Ivan �i Kiszel Du�an în Consiliul de 

Administra�ie la Grădini�a PP 1 Nădlac, fiind pronun�ate 7 voturi DA, 6 
ab�inere: Kiszel Du�an, �omrak Du�an, Rău- Lehoczki Adrian-Ilie, 
Unatinszki Andrei, Orban Balazs, Kovacs �tefan.

- proiectul de hotărâre, fiind pronun�ate 7 voturi DA, 6 ab�inere, pentru 
adoptare fiind necesar votul majorită�ii consilierilor prezen�i- 7 voturi

Se trece la pct.11: “Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii 
contractului de închiriere nr.12850/31.10.2008 încheiat cu S.C. GLOBUS 
INTERNATIONAL S.R.L.”

D-l Lup�a Eugen pune întrebarea care este motivul pentru care nu s-au efectuat 
demersuri de încasare a sumelor datorate de către această societate.

D-na Ilie� Dorina sus�ine că s-a aprobat prin Hotărâre suspendarea plă�ii 
chiriei, precum �i o e�alonare la plată a datoriilor restante, societatea a venit a plătit 
la timp, pre� de o lună, după care nu a mai venit să plătescă, în schimb a depus la 
primărie o adresă prin care solicita cesionarea contractului, iar ulterior a depus adresa 
de reziliere a acestuia.

D-l secretar sus�ine că are cuno�tin�ă despre faptul că au existat anumite 
neîn�elegi în cadrul acestei societă�i, s-au adunat însă datorii la bugetul local în 
cuantum de 46.000 lei, rezultate din neplata la termen a chiriei, precum �i a 
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impozitelor �i celorlalte taxe.
D-l Lup�a Eugen precizează că chiar în cazul în care acest contract se reziliază, 

datoriile la impozite curg în continuare, deoarece societatea este proprietar pe 
construc�ie.

D-l secretar face precizarea că în proiectul de hotărâre s-au propus 2 variante de 
reziliere a contractului, o variantă cu preluarea construc�iei �i efectuarea unui raport 
de evaluare, iar cealaltă variantă fără preluare. Problema este faptul că construc�iile 
edificate de societate pe terenul proprietatea Ora�ului, nu sunt construc�ii provizorii.

D-l �proch Sorin este de părere că cel mai bine ar fi ini�ierea procedurii de 
executare, instituirea ipotecii, sechestru, proceduri legale de recuperare a sumelor, 
după care scoatere la vânzare a construc�iei.

D-l Moko� Pavel este de părere că trebuie demarate procedurile legale de 
executare, nu avem nevoie de acele construc�ii.

D-l Lup�a Eugen pune întrebarea ce se întâmplă cu aceste construc�ii în cazul 
în care se procedează la preluarea lor în contul datoriei, se poate scoate la vânzare, 
însă  cine o va cumpăra, există riscul să nu avem ce face cu ea.

D-l secretar sus�ine că în caz de neaprobare a procedurii de reziliere a 
contractului, se va proceda la demararea executării de către compartiment impozite �i 
taze pentru datoriile restante rezultate din neplata impozitelor �i taxelor locale, iar 
datoriile care rezultă din neplata la timp a chiriei, trebuie recuperate pe calea instan�ei 
de judecată.

Nefiind alte discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă 
aviz favorabil, pre�edintele de �edin�ă supune la vot:

- art.1 din proiectul de hotărâre, fiind pronun�ate 12 voturi NU, 1 ab�inere: 
Moko� Pavel

- art.2 din proiectul de hotărâre, fiind pronun�ate 13 ab�ineri
- astfel nefiind întrunită majoritatea necesară adoptării proiectului de hotărâre, 

2/3 din numărul consilierilor aflaţi în funcţie ( 10 voturi ), urmând a se 
proceda la demararea procedurilor legale în vigoare în domeniu în vederea 
recuperării sumelor datorate la bugetul local de către această societate.

Se trece la pct.12: “Proiect de hotărâre privind mandatarea 
reprezentantului Consiliului Local Nădlac în Adunarea generală a S.C. 
COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. să voteze revocarea membrului Consiliului de 
Administraţie, alegerea unui nou membru, precum şi reconfirmarea 
Preşedintelui şi a membrilor Consiliului de Administraţie al Companiei.”

Nefiind discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz 
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind aprobat cu 13 voturi DA, votul 
necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflaţi 
în funcţie ( 10 voturi ).

Se trece la pct.13: “Proiect de hotărâre privind mandatarea 
reprezentantului Consiliului Local Nădlac în Adunarea generală a S.C. 
COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. să voteze împuternicirea d-lui Gheorghe 
Bănăţean să semneze în numele Companiei contractul de împrumut. “

Nefiind discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz 
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind aprobat cu 13 voturi DA, votul 
necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflaţi 
în funcţie ( 10 voturi ).

Se trece la pct.14: “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de 
Investiţii pe anul 2011 pe domeniul public al Oraşului  Nădlac concesionat 
Companiei de Apă Arad S.A., care se realizează din fonduri IID (Fond de 
Întreţinere Înlocuire şi Dezvoltare). “

D-l �proch Sorin sus�ine că a propus chiar în cadrul �edin�ei ordinare de data 
trecută ca din această sumă să se realizeze un sistem de contorizare a apei evacuate, 
precum �i bran�amente pentru asocia�ii de locatari, s-a discutat referitor la această 
problemă cu d-l Popescu de la Compania de Apă, iar acesta sus�ine că deja licita�ia 
este efectuată �i nu se mai pot propune altre lucrări, deoarece altfel se blochează 
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întreaga lucrare.
Nefiind alte discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă 

aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind aprobat cu 12 voturi DA �i 
1 ab�inere: Pali� Gligor, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 
2/3 din numărul consilierilor aflaţi în funcţie ( 10 voturi ).

Se trece la pct.15: “Proiect de hotărâre privind revocarea art.1 din 
Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.149/24.11.2010“.

D-l secretar face precizarea că s-a constatat faptul că acest articol este necesar 
să fie revocat, deoarece a fost depus proiectul cui biomasă la Bucure�ti, iar terenul 
care face obiectul acestui proiect face parte din domeniul public al Ora�ului Nădlac, 
nefiind permise eventuale modificări în ce prive�te situa�ia juridică a acestuia. La 
data la care s-a efectuat trecerea tuturor parcelelor din zonă în proprietatea privată a 
Ora�ului, s-a trecut �i această parcelă, aceasta în ideea de a se rezolva situa�ia 
tuturor terenurilor din zonă, identificare distinctă, unificare �i reparcelare, din acest 
motiv, pentru a nebloca acest proiect deosebit de important, în cazul în care acesta va 
fi aprobat, se impune revenirea la situa�ia juridică anterioară.

Nefiind alte discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă 
aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind aprobat cu 13 voturi DA, 
votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor 
aflaţi în funcţie ( 10 voturi ).

Se trece la pct.16: “Diverse.”
D-l secretar solicită un aviz de principiu referitor la preluarea pichetului 

Grănicerilor, deoarece din partea Inspectoratului al Poli�iei de Frontieră s-a sugerat 
emiterea unei adrese referitor la preluarea acestui imobil, Pichetul Nord fiind în litigiu 
nu suntem de acord să îl preluăm.

Pre�edintele de �edin�ă supune la vot emiterea adresei către Institu�ia 
Prefectului în vederea preluării Pichetului situat pe str. Grănicerilor, nr.2, fiind 
pronun�ate 13 voturi DA.

Se trece la prezentarea adresei d-lui Năsăudean Ovidiu care inten�ionează 
cumpărarea cu drept de preem�iune a terenului situat pe str. Abatorului, nr.2,acesta 
fiind proprietar al construc�iilor, fiind necesar a se emite un aviz de principiu deoarece 
este necesar să se elaboreze o lucrare topografică, lucrare care se va plăti de către 
beneficiar, propunerea este supusă la vot �i aprobată în unanimitate de voturi.

D-l Kovacs �tefan sus�ine că la începutul lunii ianuarie a solicitat executivului o 
prezentare a situa�iilor financiare a societă�ii Apoterm, aflată sub autoritatea 
Consiliului local, o prezentare a lucrărilor executate de către serviciul public edilitar 
gospodăresc pe perioada martie 2009- 31.12.2009 din partea primăriei-serviciul 
contabilitate, precum �i raport cu privire la veniturile �i lucrările effectuate de către 
societate pe perioada martie 2010-31.12.2010, aceasta pentru a se face o analiză 
referitor la decizia luată cu privire la privatizarea ramurii edilitar-gospodăre�ti.

D-l �proch Sorin sus�ine că raportul societă�ii va putea depus la consiliu de 
către mandata�ii acestuia în Aga odată cu realizarea bilan�ului societă�ii, cu 
activită�ile pe cele 2 sec�ii, veniturile realizate �i cheltuielile efectuate. Momentan 
această societate a rămas fără conducere, deoarece d-l Pali� Gligor �i-a depus 
demisia, postul a fost ocupat prin concurs de către d-l Hekkel Călin, dar acesta a plecat 
după o săptămână din motive de sănătate, urmând a se oganiza concurs în vederea 
ocupării postului, contractul de muncă urmând a se încheia pentru o perioadă de 1 an, 
fiind necesar să fie îndeplini�i anumi�i indicatori de performan�ă.

D-l Kovacs �tefan sus�ine că acest raport se poate prezenta de către serviciul 
fiunanciar-contabil, dacă nu există o persoană de conducere.

D-l �proch Sorin precizează referitor la situa�ia solicitată de către d-l Kovacs 
�tefan, că suprafa�a cu lucrările executate în anul 2010 a fost mult mai mare fa�ă 
de cea din anul 2009, acestea fiind executate cu costuri mai mici, de asemenea �i 
munca efectivă a fost mult mai bine executată.

D-l Kovacs �tefan sus�ine că ar trebui văzute �i licita�iile organizate de 
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primărie pentru lucrările care au fost efectuate de Apoterm, de asemenea să se ia în 
calcul �i faptul că utilajele utilizate de către societate sunt ale primăriei.

D-l Cioarsă �tefan pune întrebarea care este termenul de depunere a
declara�iilor de avere �i de interese, deoarece sunt unii consilieri care nu au primit de 
la locul de muncă fi�ele fiscale.

D-l Moko� Pavel sus�ine că această societate Apoterm sigur este în pierdere, 
din moment ce serviciul de apă rece a fost concesionat către Compania de apă, 
deoarece serviciul de termoficare este func�ional doar pe perioadă de iarnă, când 
existau ambele servicii în cadrul acestei societă�i, cele 2 servicii se compensau 
reciproc, redeven�a care se virează de către Compania de Apă nu acoperă pierderile 
acestei societă�i.

D-l �proch Sorin precizează că tocmai din acest motiv, s-a procedat la 
efectuarea transferului serviciului edilitar către Apoterm, deoarece acesta efectuează 
lucrări pe perioadă de vară, astfel veniturile societă�ii fiind echilibrate, cu o conducere 
bună, societatea poate produce bani. Precizează faptul că fostul director a produs 
pierderi foarte mari, datorii către Foradex, a fost o avarie, �eavă spartă �i s-a scurs 
multă apă, contractul de telefonie existent a fost suprapus cu altul fără ca cel anterior 
să fie reziliat, sunt foarte multe probleme care e necesar să fie rezolvate, ducând la 
pierderi mari.

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 ordinare a 
Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 15.03.2011.

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

Preşedinte de şedinţă,                                  Secretar,
            Ing. Sorin Ivan Şproch                    Gros Alexandru



ROMÂNIA



       




JUDEŢUL ARAD


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

PROCES VERBAL


încheiat azi 15.03.2011 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 15.03.2011 a fost convocată în baza Dispoziţiei primarului oraşului Nădlac nr.766/08.03.2011, 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, Orban Balazs, Kiszel Duşan, Mokoş Pavel, Unatinszki Andrei Ioan, Faur Maria Carmen, Paliş Gligor, Lupşa Eugen, Şproch Sorin Ivan- viceprimar- 13 consilieri prezenți. Lipsește motivat d-na consilier Mazuch Marinela.

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 și d-l Cralic Ioan- compartiment contabilitate- casierie din cadrul primăriei, d-na Ilieş Ioana-Dorina și d-l Aldea Ioan- compartiment administrarea patrimoniului local, d-l Roszkoș Ioan- șef SVSU Nădlac.


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- ales în cadrul şedinţei din data de 15.03.2011, 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 15.03.2011.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Nădlac din data de 24.02.2011.

3.Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier P.N.G.-C.D. a d-lui PORUBSKI IOAN DUŞAN.


4.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier a-l d-lui _______________.



5.Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate.



6.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al oraşului Nădlac pe anul 2011.


7.Proiect de hotărâre privind aprobarea indemnizaţiilor personalului voluntar din cadrul Serviciului voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Nădlac pe anul 2011


8.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii, numărului de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Nădlac

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării imobilului situat în oraşul Nădlac, evidenţiat în CF nr.300570 Nădlac, parcela nr. top. 862/2/2, în suprafaţă de 5158 mp, precum şi modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Nădlac.



10.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului la apă potabilă şi a tarifului la canalizare- epurare.


11.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. la constituirea societăţii comerciale Aqua Trans Mureş S.A. Arad



12.Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local Nădlac în cadrul consiliului de administraţie la Grădiniţa PP 1 Nădlac.



13.Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr.12850/31.10.2008 încheiat cu S.C. GLOBUS INTERNATIONAL S.R.L.


14.Raport de activitate pe anul 2010 al Bibliotecii orăşeneşti Nădlac; Programul acţiunilor culturale propuse pe anul 2011.


15.Prezentarea procesului verbal referitor la inventarierea bunurilor primăriei oraşului Nădlac pe anul 2010, nr.14480/30.12.2010.


16.Raport privind activitatea Poliţiei Comunitare  Nădlac in perioada 01.01.2010 – 31.12.2010.



17.Diverse.

D-l primar propune :


- retragerea pct.4, 5, 14, 15, 16


- pct.7 și 8 să fie introduse înainte de buget


- introducerea următoarelor puncte înainte de punctul- Diverse:


- Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Nădlac în Adunarea generală a S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. să voteze revocarea membrului Consiliului de Administraţie, alegerea unui nou membru, precum şi reconfirmarea Preşedintelui şi a membrilor Consiliului de Administraţie al Companiei .


- Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Nădlac în Adunarea generală a S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. să voteze împuternicirea d-lui Gheorghe Bănăţean să semneze în numele Companiei contractul de împrumut.


- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Investiţii pe anul 2011 pe domeniul public al Oraşului  Nădlac concesionat Companiei de Apă Arad S.A., care se realizează din fonduri IID (Fond de Întreţinere Înlocuire şi Dezvoltare).

- Proiect de hotărâre privind revocarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.149/24.11.2010


- la Diverse, acordarea unui aviz de principiu referitor la preluarea pichetului Grăniceri.



D-na Faur Maria propune ca proiectul de hotărâre referitor la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli să fie discutat chiar înainte de Diverse.


D-l primar susține că ar fi preferat să fie prezent la discuțiile referitor la buget, pentru că după aprobarea acestuia trebuie să plece la București deoarece mâine dimineață trebuie să depună documentația pentru reabilitarea celor 13 km de străzi, documentație care a fost aprobată la o ședință anterioară.


Nemaifiind alte propuneri referitor la modificarea sau completarea ordinei de zi, președintele de ședință supune la vot:

· propunerea d-nei Faur Maria cu privire la mutarea punctului referitor la aprobarea bugetului, voturile fiind pronunțate astfel: 1 vot DA: Faur Maria, 12 voturi NU;

· proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 15.03.2011, cu propunerile de modificare și completare a acestuia propuse de către d-l primar, 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 ordinară a Consiliului Local din data de 24.02.2011, 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 ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 24.02.2011”, 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 încetarea de drept a mandatului de consilier P.N.G.-C.D. a d-lui PORUBSKI IOAN DUŞAN.”

Nefiind discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind aprobat cu 13 voturi DA- unanimitate de voturi, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității consilierilor prezenți ( 7 voturi ).

Se trece la pct.4: “Proiect de hotărâre privind aprobarea indemnizaţiilor personalului voluntar din cadrul Serviciului voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Nădlac pe anul 2011.”


Nefiind discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind aprobat cu 13 voturi DA, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității consilierilor în funcţie      ( 8 voturi ).

Se trece la pct.5: “Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii, numărului de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Nădlac.”


D-l Rău-Lehoczki Adrian Ilie susține că este necesar modificarea organigramei Clubului Sportiv în ceea ce privește secția judo, aceasta cuprinde și secția sambo, iar în loc de 2 antrenori, să fie trecuți 2 instructori sportive.

Nefiind alte discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate s-a acordat aviz favorabil, președintelwe de ședință supune la vot:


- propunerea d-lui Rău-Lehoczki Adrian-Ilie de completare a secției judo cu sambo și modificarea denumirii din antrenor în instructor sportive, fiind pronunțate 12 voturi DA, 1 abținere: Kiszel Dușan


- proiectul de hotărâre, cu propunerea de modificare mai sus aprobată, care este aprobat cu 12 voturi DA, 1 abţinere: Kiszel Dușan, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorităţii consilierilor prezenţi ( 7 voturi ).


Se trece la pct.6: “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al oraşului Nădlac pe anul 2011”.


D-l Rău-Lehoczki Adrian Ilie susține că din partea comisiei de sănătate se acordă aviz nefavorabil, aceasta având în vedere sumele care s-au propus pentru Capitolul Învățământ, care sunt insuficiente pentru buna funcționare a școlii.



Președintele de ședință susține că bugetul se va analiza pe capitole și anexe la proiectul de hotărâre, urmând ca astfel să fie supus și la vot.


· ANEXA nr.3- lista de salariați


D-na Ianecsko Alina susține că este necesar să se facă corectură în ceea ce privește asistenții personali, deoarece numărul care s-a aprobat în organigramă este 35.


D-na Boari Ana susține că este posibil ca numărul acestora să crească și astfel să fie necesar acel post.


D-na Ianecsko Alina susține că, conform legii, se va efectua trecerea pe indemnizații, și nu angajarea acestor persoane ca și asistenți personali.


D-na Boari Ana este de părere să se facă corectura necesară, respectiv un număr de 35 de asistenți personali, însă suma repartizată să rămână nemodificată.


Nemaifiind alte discuții referitor la această anexă, președintele de ședință supune la vot numărul de salariați permanenți și temporari și fondul salariilor de bază pentru anul 2011, cu corectura propusă, fiind pronunțate 13 voturi DA- unanimitate de voturi.

· ANEXA nr.4- programul de lucrări edilitar-gospodărești


D-l Lupșa Eugen susține că în comisia economică s-a analizat acest program, însă din partea comisiei au fost propuse anumite amendamente, astfel:

- refacere drumuri agricole, lungime 800 m, 3200 mp, 9600 lei, această lucrare fiind propusă la întreținere drumuri agricole, și nu modernizare străzi


- str. 1 Decembrie a fost mutată de la Reparații și modernizări străzi mla Întreținere cu piatră și criblură cu aceeași sumă


- la Întreținere piatră și criblură, a fost introdusă str. Mărășești- porțiunea Mureș- Goldiș, str. Mărășești- porțiunea I. Slavici- G. Enescu


- Plombări- s-a introdus str. M. Viteazu-450 mp


- Reparații trotuare prin betonare- s-au propus încă 2 străzi, str. Mărășești, între V. Goldiș și N. Bălcescu, de asemenea str. Independenței, sens giratoriu spre Arad


- la Pavare, se propune scoaterea lucrării de pavare la curte bloc Viile Vechi și introducerea lucrării de reparat parcare speedy


- Parcuri, zone verzi, baze sportive- se propune introducerea lucrării de Întreținere parcuri, zone verzi, zone florale cu suma de 40.000 lei, astfel reducerea cu suma de 50.000 lei


- se constată o eroare în ce privește pista de skateboard care apare trecută și    pe program și pe lista de investiții, fiind o investiție, trebuie radiată de pe programul de lucrări, deoarece altfel suma care este trecută la această lucrare va fi dublată

- pentru Dezinsecție se propune alocarea sumei de 20.000 lei

- suma care resultă ca urmare a programului modificat este în minus cu 50.000 lei, sumă care se propune a se aloca la Cap. Învățământ


D-l Rău-Lehoczki Adrian-Ilie susține că tocmai din aceste motive din partea comisiei de sănătate se acordă aviz nefavorabil pentru varianta de buget propusă de către executiv, deoarece sumele care s-au propus pentru Capitolul Învățământ sunt insuficiente pentru buna funcționare a școlii.


Nemaifiind alte discuții sau propuneri referitor la programul de lucrări edilitar- gospodărești, președintele de ședință supune la vot:

· programul de lucrări propus de către executiv- fiind pronunțate 13 voturi contra


· programul de lucrări edilitar-gospodărești modificat propus de către comisia economică, fiind pronunțate 13 voturi DA


· ANEXA  nr.2- Lista de investiții


D-l Lupșa Eugen prezintă modificările care s-au propus din partea comisiei economice, astfel: 

- modificarea sumei la Execuție lucrări centru administrativ la 110.000 lei

- Amenajare teren sport cu gazon sintetic și cauciuc natural- 200.000 lei


- Execuție drum de acces și parcare sala de sport- 350.000 lei


- Scară evacuare Centru de Zi- 10.000 lei


- SF și PT execuție stație de pompare- 60.000 lei

- Cofinanțare canalizare menajeră master plan- 10.000 lei



D-na Faur Maria propune ca în locul autoturismului Duster, unde se propune alocarea avansului de 50 %, iar restul de 50 % urmând a se achita în leasing, să se achiyiționeze în același sistem 2 autoturisme, Dacia Logan, cu predare la Rabla a unui autoturism pentru Poliție Locală- 7500 Euro, cel de-al doilea autoturism tot Dacia Logan Laureat, cu predarea a 2 Rable, pentru primărie- 8900 Euro; această propunere s-a efectuat ca urmare a faptului că acest serviciu are nevoie neapărat de un autoturim, deoarece cel existent este depășit, iar întreținerea acestuia este deosebit de costisitoare.


D-na Huszarik Alexandrina susține că pentru Parc pădurice s-a propus alocarea sumei de 96.000 lei, acest proiect este finanțat din Fondul de Mediu.



D-l Șproch Sorin susține că suma de 500.000 lei s-a achitat de la Guvern, iar 96.000 lei reprezintă cofinanțare din partea Orașului Nădlac.



Nemaifiind alte propuneri, președintrele de ședință supune la vot:

· achiziționarea unui autoturism tip Duster, fiind pronunțate 13 abțineri

· achiziționarea a 2 autoturisme, propunere efectuată de către d-na Faur Maria, fiind pronunțate 7 voturi DA, 6 abținere: Kiszel Dușan, Șomrak Dușan, Cioarsă Ștefan, Huszarik Alexandrina, Paliș Gligor, Orban Balazs, în acest caz nefiind întrunită majoritatea necesară aprobării, fiind necesar votul majorității consilierilor aflați în funcție- 8 voturi

D-na Huszarik Alexandrina este de părere că ar fi necesar de altceva în Orașul Nădlac decât de o pistă de skateboard, această lucrare nu reprezintă o prioritate.

D-l primar susține că această pistă s-a propus ca urmare a faptului că au fost asfaltate străzi în oraș, iar copii merg pe role pe aceste străzi, de asemenea având în vedere și faptul că în acest an urmează a fi asfaltate alte 10 km de străzi, astfel punând în pericol cirulația pe drumurile publice. De asemenea, având în vedere faptul că a rămas în buget nerepartizată suma propusă pentru achiziționare autoturism, propune ca această sumă să fie repartizată pentru elaborare PUG, deoarece suma propusă pentru elaborarea documentației este insuficientă, iar din luna septembrie a acestui an, acesta expiră. Această propunere este supusă la vot, respectiv alocarea sumei de 27.000 lei pentru elaborare documentație PUG, fiind pronunțate 13 voturi DA.

Nemaifiind alte propuneri sau modificări cu privire la lista de investiții, președintele de ședință supune la vot: 


· lista de investiții în forma propusă de către executiv, fiind pronunțate 13 voturi DA


· lista de investiții propusă de către comisia economică, cu propunerile ulterioare de modificare a acesteia, fiind pronunțate 10 voturi DA, 3 abținere: Șomrak Dușan, Orban Balazs, Huszarik Alexandrina


Nemaifiind alte discuţii, președintele de ședință supune la vot: 


· veniturile de funcționare, fiind pronunțate 9 voturi DA, 4 abținere: Șomrak Dușan, Orban Balazs, Huszarik Alexandrina, Mokoș Pavel


· veniturile de dezvoltare, fiind pronunțate 10 voturi DA, 3 abținere: Șomrak Dușan, Orban Balazs, Huszarik Alexandrina


Se trece la analiza cheltuielilor de funcționare, caz în care d-l Rău-Lehoczki Adrian-Ilie susține că din partea comisiei de sănătate s-a ridicat problema insuficienței sumelor care s-au propus în acest an pentru funcționarea învățământului, datoriile pentru chirii sunt de 381.000 lei, iar suma propusă este de 727.000 lei, astfel că diferența care rămâne este  insuficientă, 46 % din ceea ce s-a solicitat, doar cheltuielile la încălzire și iluminat reprezintă 250.000 lei, d-na Huszarik Alexandrina completează că ceea ce rămâne nu este suficientă nici pentru furnituri de birou, hârtie, dacă este posibil a se aproba alocarea a cel puțin 75 % din ceea ce s-a solicitat. Consiliul de Administrație al școlii din care face parte d-l primar, precum și d-na Mazuch Marinela trebuia să cunoască aceste aspecte, iar propunerea de buget pentru acest capitol trebuia întocmită în cunoștință de cauză.


D-na Boari Ana face precizarea că, conform Ordonanței nr.63, nu se permite ca veniturile pe anul 2011 să fie mai mari decât cele realizate în anul 2010, aceasta în situația în care încasarea veniturilor pe anul 2010 s-a efectuat pe un procent de 96 %, iar ceea ce se cunoaște că va fi un venit sigur este și redevența de la Compania de Apă care e în cuantum de 355.000 lei, anul trecut fiind în cuantum de 110.000 lei, sigur bugetul de venituri se va suplimenta, la această dată ceea ce se propune la venituri, sunt veniturile care sunt certe.

D-l Rău-Lehoczki Adrian-Ilie susține că în ceea ce privește cheltuielile de personal, la învățământ salariile se asigură doar pentru 11 luni, sigur aceste sume nu sunt virate de la bugetul local.

D-na Huszarik Alexandrina susține că există chiar 2 Sentințe definitive și irevocabile referitor la drepturile salariale ale profesorilor care sigur nu se vor putea achita, iar referitor la funcționare, nu vor ajunge sumele să se facă nici măcar reparații.

D-l Șproch Sorin susține că sumele care se asigură la școală reprezintă un procent de 59,59 % față de ceea ce s-a solicitat, trebuie avut în vedere și faptul că bugetul de venituri este mai mic decât cel estimativ care se poate realiza, având în vedere și sumele care urmează a fi primite de la Statul Român pentru terenul expropriat afectat de autostradă, recuperări de la impozite, redevența de la Compania de Apă, la școală chletuielile de funcționare sunt asigurate pentru aproximativ 7 luni, dar trebuie luat în calcul și faptul că lunile de încălzire sunt în perioada ianuarie-martie, octombrie- decembrie, semn de întrebare eszte în ceea ce privește valoarea chiriilor pentru localurile școlare deoarece nu se cunoaște poziția cultelor religioase referitor la valoarea acesteia, de altfel contractele nici măcar nu sunt semnate, există depusă la primărie o singură propunere din partea cultului evanghelic. Sumele repartizate de către consiliu pentru Învățământ ajung până la jumătatea anului, după care bugetul se va putea rectifica.

D-l Kovacs Ștefan susține că adresa din partea parohiei evanghelice este în sensul propunerii de diminuare a chiriei pentru localurile școlare cu un procent de 30 %, cu obligația de achitare a tuturor datoriilor restante până în luna iunie 2011, în caz contrar se va ajunge la plata sumei întregi.

D-l Șproch Sorin este de părere că aceste contracte este necesar să fie semnate de către cei răspunzători în cel mai scurt timp.


D-na Huszarik Alexandrina susține că acestea trebuiau să fie semnate încă în luna ianuarie.

D-l Kovacs Ștefan susține că propunerea din partea cultului evanghelic a și venit și destul de tardiv, așteptând să vadă și propunerea celorlalte culte.

D-l primar susține că din partea cultului ortodox, consiliul parohial nu a fost cu vreo reducere a chiriei pentru localul școlar.


D-l Orban Balazs este de părere că sumele care se propun a se aloca pentru CS Victoria Nădlac, Casa de Cultură, Biblioteca, Pro Nădlac, Clubul pensionarilor, sunt destul de mari, s-ar putea diminua, iar diferența să fie repartizată pentru școală.


D-l Șproch Sorin susține că aceste ramuri produc venituri, însă insuficiente pentru a-și asigura funcționarea.


Nemaifiind alte discuții, președintele de ședință supune la vot:


· varianta inițială propusă de către executiv referitor la cheltuielile de funcționare, fiind pronunțat 1 vot DA: Paliș Gligor, 12 abținere


· propunerea d-lui Orban Balazs de reducere a cheltuielilor la capitolele menționate, și repartizarea sumelor către Cap. Învățământ, fiind pronunțate 3 voturi DA: Orban Balazs, Huszarik Alexandrina, Șomrak Dușan, 2 abținere: Paliș Gligor, Mokoș Pavel, 8 voturi NU


· propunerea de cheltuieli de funcționare efectuată de către comisia economică, fiind pronunțate 9 voturi DA, 4 abținere: Orban Balazs, Huszarik Alexandrina, Șomrak Dușan, Mokoș Pavel


Se trece la analiza cheltuielilor de dezvoltare, cont 56, 71, 72, nefiind discuții sau propuneri de modificare, acestea sunt supuse la vot și aprobate cu 10 voturi DA, 3 abținere: Orban Balazs, Huszarik Alexandrina, Șomrak Dușan.


Președintele de ședință supune la vot:

· proiectul de hotărâre, respectiv bugetul de venituri și cheltuieli în totalitate, în varianta propusă de către executiv, fiind pronunțate 13 abțineri.


· varianta modificată, fiind pronunțate 10 voturi DA, 3 abținere: Orban Balazs, Huszarik Alexandrina, Șomrak Dușan


· de asemenea, face precizarea că din partea compartimentului contabilitate să se trimită pe e-mail bugetul cu toate anexele aprobate către consilierii locali

Se trece la pct.7: “Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării imobilului situat în oraşul Nădlac, evidenţiat în CF nr.300570 Nădlac, parcela nr. top. 862/2/2, în suprafaţă de 5158 mp, precum şi modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Nădlac.”


Nefiind discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz favorabil, proiectul este supus la vot, fiind pronunţate 13 voturi DA, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflaţi în funcţie ( 10 voturi ).

Se trece la pct.8: “Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului la apă potabilă şi a tarifului la canalizare- epurare.”


Nefiind discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind aprobat cu 11 voturi DA, 2 abţinere: Orban Balazs, Huszarik Alexandrina, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorităţii consilierilor prezenți ( 7 voturi ).

Se trece la pct.9: “Proiect de hotărâre privind aprobarea participării S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. la constituirea societăţii comerciale Aqua Trans Mureş S.A. Arad”.

D-l Șproch Sorin susține susține că are cunoștință de faptul că s-a efectuat un studiu din care rezultă că va urma o perioadă de secetă, astfel că în următoarea perioadă de timp se va produce o lipsă de resursă de apă la nivel mondial, dar este posibil că se obține prin această propunere o redevență de concesiune mai mare.



Nefiind alte discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind aprobat cu 13 voturi DA- unanimitate de voturi, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflaţi în funcţie ( 10 voturi ).


Se trece la pct.10: “Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local Nădlac în cadrul consiliului de administraţie la Grădiniţa PP 1 Nădlac.”

D-l Rău-Lehoczki Adrian-Ilie este de părere că acest proiect de hotărâre este inoportun, deoarece nu au apărut normele de aplicare la Legea nr.1/2010, iar conform unui Ordin al Ministrului s-a precizat faptul că acest Consiliu de Administrație trebuie să-și intre în atribuțiuni doar din anul școlar 2011-2012.

D-l Șproch Sorin este de părere că în acest caz se poate solicita din partea compartimentului juridic un punct de vedere mai documentat, iar decizia să fie luată în cunoștință de cauză.


D-l Rău-Lehoczki Adrian-Ilie este de părere că d-l primar prin expunere de motive nu trebuia să propună persoanele care să facă parte din Consiliul de Administrație, această atribuțiune este în sarcina consiliului.

D-na Huszarik Alexandrina susține că în lege se precizează ca aceste persoane să nu fie profesori, respectiv cadre didactice.


D-l secretar susține că din punctul lui de vedere această lege este intrată în vigoare, acest proiect de hotărâre putând să fie supus spre aprobare, prin adoptarea acestui proiect de hotărâre nu se face nici o ilegalitate.


Nefiind alte discuţii, preşedintele de şedinţă solicită consilierilor să facă propuneri  pentru numirea reprezentanților în Consiliul de Administrație la Grădinița PP 1 Nădlac.


D-na Faur Maria propune pe d-l Șproch Sorin Ivan și d-l Kiszel Dușan.


D-l Rău-Lehoczki Adrian-Ilie propune pe Șproch Sorin Ivan și d-l Kovacs Ștefan.

Nemaifiind alte discuții, președintele de ședință supune la vot:


· desemnarea d-lui Șproch Sorin Ivan și Kiszel Dușan în Consiliul de Administrație la Grădinița PP 1 Nădlac, fiind pronunțate 7 voturi DA, 6 abținere: Kiszel Dușan, Șomrak Dușan, Rău- Lehoczki Adrian-Ilie, Unatinszki Andrei, Orban Balazs, Kovacs Ștefan.

· proiectul de hotărâre, fiind pronunțate 7 voturi DA, 6 abținere, pentru adoptare fiind necesar votul majorității consilierilor prezenți- 7 voturi

Se trece la pct.11: “Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr.12850/31.10.2008 încheiat cu S.C. GLOBUS INTERNATIONAL S.R.L.”


D-l Lupșa Eugen pune întrebarea care este motivul pentru care nu s-au efectuat demersuri de încasare a sumelor datorate de către această societate.

D-na Ilieș Dorina susține că s-a aprobat prin Hotărâre suspendarea plății chiriei, precum și o eșalonare la plată a datoriilor restante, societatea a venit a plătit la timp, preț de o lună, după care nu a mai venit să plătescă, în schimb a depus la primărie o adresă prin care solicita cesionarea contractului, iar ulterior a depus adresa de reziliere a acestuia.

D-l secretar susține că are cunoștință despre faptul că au existat anumite neînțelegi în cadrul acestei societăți, s-au adunat însă datorii la bugetul local în cuantum de 46.000 lei, rezultate din neplata la termen a chiriei, precum și a impozitelor și celorlalte taxe.


D-l Lupșa Eugen precizează că chiar în cazul în care acest contract se reziliază, datoriile la impozite curg în continuare, deoarece societatea este proprietar pe construcție.

D-l secretar face precizarea că în proiectul de hotărâre s-au propus 2 variante de reziliere a contractului, o variantă cu preluarea construcției și efectuarea unui raport de evaluare, iar cealaltă variantă fără preluare. Problema este faptul că construcțiile edificate de societate pe terenul proprietatea Orașului, nu sunt construcții provizorii.

D-l Șproch Sorin este de părere că cel mai bine ar fi inițierea procedurii de executare, instituirea ipotecii, sechestru, proceduri legale de recuperare a sumelor, după care scoatere la vânzare a construcției.

D-l Mokoș Pavel este de părere că trebuie demarate procedurile legale de executare, nu avem nevoie de acele construcții.

D-l Lupșa Eugen pune întrebarea ce se întâmplă cu aceste construcții în cazul în care se procedează la preluarea lor în contul datoriei, se poate scoate la vânzare, însă  cine o va cumpăra, există riscul să nu avem ce face cu ea.

D-l secretar susține că în caz de neaprobare a procedurii de reziliere a contractului, se va proceda la demararea executării de către compartiment impozite și taze pentru datoriile restante rezultate din neplata impozitelor și taxelor locale, iar datoriile care rezultă din neplata la timp a chiriei, trebuie recuperate pe calea instanței de judecată.

Nefiind alte discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz favorabil, președintele de ședință supune la vot:


· art.1 din proiectul de hotărâre, fiind pronunțate 12 voturi NU, 1 abținere: Mokoș Pavel

· art.2 din proiectul de hotărâre, fiind pronunțate 13 abțineri


· astfel nefiind întrunită majoritatea necesară adoptării proiectului de hotărâre, 2/3 din numărul consilierilor aflaţi în funcţie ( 10 voturi ), urmând a se proceda la demararea procedurilor legale în vigoare în domeniu în vederea recuperării sumelor datorate la bugetul local de către această societate.

Se trece la pct.12: “Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Nădlac în Adunarea generală a S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. să voteze revocarea membrului Consiliului de Administraţie, alegerea unui nou membru, precum şi reconfirmarea Preşedintelui şi a membrilor Consiliului de Administraţie al Companiei.”


Nefiind discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind aprobat cu 13 voturi DA, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflaţi în funcţie ( 10 voturi ).



Se trece la pct.13: “Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Nădlac în Adunarea generală a S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. să voteze împuternicirea d-lui Gheorghe Bănăţean să semneze în numele Companiei contractul de împrumut. “


Nefiind discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind aprobat cu 13 voturi DA, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflaţi în funcţie ( 10 voturi ).



Se trece la pct.14: “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Investiţii pe anul 2011 pe domeniul public al Oraşului  Nădlac concesionat Companiei de Apă Arad S.A., care se realizează din fonduri IID (Fond de Întreţinere Înlocuire şi Dezvoltare). “

D-l Șproch Sorin susține că a propus chiar în cadrul ședinței ordinare de data trecută ca din această sumă să se realizeze un sistem de contorizare a apei evacuate, precum și branșamente pentru asociații de locatari, s-a discutat referitor la această problemă cu d-l Popescu de la Compania de Apă, iar acesta susține că deja licitația este efectuată și nu se mai pot propune altre lucrări, deoarece altfel se blochează întreaga lucrare.



Nefiind alte discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind aprobat cu 12 voturi DA și 1 abținere: Paliș Gligor, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflaţi în funcţie ( 10 voturi ).


Se trece la pct.15: “Proiect de hotărâre privind revocarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.149/24.11.2010“.

D-l secretar face precizarea că s-a constatat faptul că acest articol este necesar să fie revocat, deoarece a fost depus proiectul cui biomasă la București, iar terenul care face obiectul acestui proiect face parte din domeniul public al Orașului Nădlac, nefiind permise eventuale modificări în ce privește situația juridică a acestuia. La data la care s-a efectuat trecerea tuturor parcelelor din zonă în proprietatea privată a Orașului, s-a trecut și această parcelă, aceasta în ideea de a se rezolva situația tuturor terenurilor din zonă, identificare distinctă, unificare și reparcelare, din acest motiv, pentru a nebloca acest proiect deosebit de important, în cazul în care acesta va fi aprobat, se impune revenirea la situația juridică anterioară.


Nefiind alte discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind aprobat cu 13 voturi DA, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflaţi în funcţie ( 10 voturi ).


Se trece la pct.16: “Diverse.”

D-l secretar solicită un aviz de principiu referitor la preluarea pichetului Grănicerilor, deoarece din partea Inspectoratului al Poliției de Frontieră s-a sugerat emiterea unei adrese referitor la preluarea acestui imobil, Pichetul Nord fiind în litigiu nu suntem de acord să îl preluăm.


Președintele de ședință supune la vot emiterea adresei către Instituția Prefectului în vederea preluării Pichetului situat pe str. Grănicerilor, nr.2, fiind pronunțate 13 voturi DA.


Se trece la prezentarea adresei d-lui Năsăudean Ovidiu care intenționează cumpărarea cu drept de preemțiune a terenului situat pe str. Abatorului, nr.2,acesta fiind proprietar al construcțiilor, fiind necesar a se emite un aviz de principiu deoarece este necesar să se elaboreze o lucrare topografică, lucrare care se va plăti de către beneficiar, propunerea este supusă la vot și aprobată în unanimitate de voturi.


D-l Kovacs Ștefan susține că la începutul lunii ianuarie a solicitat executivului o prezentare a situațiilor financiare a societății Apoterm, aflată sub autoritatea Consiliului local, o prezentare a lucrărilor executate de către serviciul public edilitar gospodăresc pe perioada martie 2009- 31.12.2009 din partea primăriei-serviciul contabilitate, precum și raport cu privire la veniturile și lucrările effectuate de către societate pe perioada martie 2010-31.12.2010, aceasta pentru a se face o analiză referitor la decizia luată cu privire la privatizarea ramurii edilitar-gospodărești.

D-l Șproch Sorin susține că raportul societății va putea depus la consiliu de către mandatații acestuia în Aga odată cu realizarea bilanțului societății, cu activitățile pe cele 2 secții, veniturile realizate și cheltuielile efectuate. Momentan această societate a rămas fără conducere, deoarece d-l Paliș Gligor și-a depus demisia, postul a fost ocupat prin concurs de către d-l Hekkel Călin, dar acesta a plecat după o săptămână din motive de sănătate, urmând a se oganiza concurs în vederea ocupării postului, contractul de muncă urmând a se încheia pentru o perioadă de 1 an, fiind necesar să fie îndepliniți anumiți indicatori de performanță.

D-l Kovacs Ștefan susține că acest raport se poate prezenta de către serviciul fiunanciar-contabil, dacă nu există o persoană de conducere.


D-l Șproch Sorin precizează referitor la situația solicitată de către d-l Kovacs Ștefan, că suprafața cu lucrările executate în anul 2010 a fost mult mai mare față de cea din anul 2009, acestea fiind executate cu costuri mai mici, de asemenea și munca efectivă a fost mult mai bine executată.

D-l Kovacs Ștefan susține că ar trebui văzute și licitațiile organizate de primărie pentru lucrările care au fost efectuate de Apoterm, de asemenea să se ia în calcul și faptul că utilajele utilizate de către societate sunt ale primăriei.

D-l Cioarsă Ștefan pune întrebarea care este termenul de depunere a declarațiilor de avere și de interese, deoarece sunt unii consilieri care nu au primit de la locul de muncă fișele fiscale.

D-l Mokoș Pavel susține că această societate Apoterm sigur este în pierdere, din moment ce serviciul de apă rece a fost concesionat către Compania de apă, deoarece serviciul de termoficare este funcțional doar pe perioadă de iarnă, când existau ambele servicii în cadrul acestei societăți, cele 2 servicii se compensau reciproc, redevența care se virează de către Compania de Apă nu acoperă pierderile acestei societăți.


D-l Șproch Sorin precizează că tocmai din acest motiv, s-a procedat la efectuarea transferului serviciului edilitar către Apoterm, deoarece acesta efectuează lucrări pe perioadă de vară, astfel veniturile societății fiind echilibrate, cu o conducere bună, societatea poate produce bani. Precizează faptul că fostul director a produs pierderi foarte mari, datorii către Foradex, a fost o avarie, țeavă spartă și s-a scurs multă apă, contractul de telefonie existent a fost suprapus cu altul fără ca cel anterior să fie reziliat, sunt foarte multe probleme care e necesar să fie rezolvate, ducând la pierderi mari.



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 ordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 15.03.2011.


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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