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ROMÂNIA        
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

PROCES VERBAL
încheiat azi 19.01.2011 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al 

oraşului Nădlac

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 19.01.2011 a 
fost convocată în baza Dispoziţiei primarului oraşului Nădlac nr.10/11.01.2011, prin 
convocator şi înmânarea invitaţiilor.

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

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

În calitate de invitaţi la şedinţă mai participă: d-na Ilieş Ioana Dorina-
compartiment administrarea patrimoniului local, d-l Roszkoş Ioan- şef SVSU Nădlac, d-l 
cms. Troiac Ştefan- şef Poliţia oraşului Nădlac, d-l Pop Ioan- referent Poliţia Locală 
Nădlac.

Având în vedere faptul că mandatul preşedintelui de şedinţă d-l Rău Lehoczki 
Adrian-Ilie, a expirat, d-l secretar solicită numirea unui nou preşedinte de şedinţă 
pentru o perioadă de 3 luni.

D-na Mazuch Marinela propune pe d-l Şproch Sorin Ivan.
Nefiind alte propuneri, se supune la vot propunerea de alegere în funcţia de 

preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni a d-lui Şproch Sorin Ivan, propunere 
care este aprobată cu 10 voturi DA, 4 abţinere: Şproch Sorin Ivan, Faur Maria Carmen, 
Şomrak Duşan, Lupşa Eugen.

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 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 ordinare a 
Consiliului local din data de 19.01.2011.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a 
Consiliului Local Nădlac din data de 27.12.2010.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei 
extraordinare a Consiliului Local Nădlac din data de 29.12.2010.

4.Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier P.D.L. 
a d-lui Onea Mircea Laurenţiu.

5.Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei comisiei de validare a 
mandatelor consilierilor.

6.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier a d-lui Unatinszki 
Andrei Ioan.

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

8.Proiect de hotărâre privind modificarea nivelurilor impozitului pentru mijloacele 
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de transport prevăzute la art.263, alin.4,5 din Codul Fiscal, aplicabile în anul fiscal 
2011.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr.2 la contractul de 
închiriere nr.13340/10.11.2008.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea suspendării plăţii chiriei rezultate din 
contractul de închiriere nr.12850/31.10.2008 încheiat cu S.C. GLOBUS 
INTERNATIONAL S.R.L.

11.Proiect de hotărâre privind reglementarea fumatului din punct de vedere al 
prevenirii incendiilor în spaţiile construcţiilor primăriei oraşului Nădlac, Casei de 
Cultură, a Bibliotecii orăşeneşti, Serviciului Centrului de Zi de îngrijire a copiilor Nădlac, 
Serviciului Poliţiei Locale Nădlac, Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a 
Persoanelor şi sala de sport.

12.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului referitor la acceptarea ofertei, 
condiţiile exproprierii şi solicitarea consemnării despăgubirilor.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru 
investiţia „Instalare sistem de încălzire cu pompe de căldură la Grădiniţa Nr.1, Oraşul 
Nădlac, Jud.Arad.”

14.Proiect de hotărâre cu privire la asigurarea surselor de finanţare pentru 
proiectul „Instalare sistem de încălzire cu pompe de căldură la Grădiniţa Nr.1, Oraşul 
Nădlac, Jud.Arad.”

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru optimizarea capacităţii 
de apărare împotriva incendiilor şi pentru îndepărtarea deficienţelor la normele de 
apărare împotriva incendiilor.

16.Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Nădlac referitor la sediul 
Asociaţiei Vânătorilor Sportivi Cocorul- Nădlac.

17.Proiect de hotărâre privind corectarea erorii materiale din Hotărârea 
Consiliului Local Nădlac nr.175/29.12.2010.

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Poliţiei Locale Nădlac.

19.Diverse.
D-l primar propune introducerea pe ordinea de zi:
- Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local 

Nădlac în Adunarea generală a S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. de a vota bugetul de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2011 şi situaţiile financiare ale exerciţiului financiar 2010

- pct.18 să devină pct.8, pct.8 va deveni pct.18
Deoarece nu mai sunt alte propuneri sau modificări referitor la ordinea de zi, 

preşedintele de şedinţă supune la vot „Proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinei 
de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 19.01.2011”, cu 
propunerea de modificare a acesteia, care este aprobat cu 11 voturi DA, 3 abţinere: 
Faur Maria Carmen, Lupşa Eugen, Şomrak Duşan. Se face precizarea că votul necesar 
pentru adoptarea proiectului  de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 7 
voturi ).

Preşedintele de şedinţă întreabă consilierii dacă sunt obiecţiuni referitoare la 
procesul verbal încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de 
27.12.2010, pus la dispoziţia consilierilor, odată cu invitaţia pentru şedinţă.

Deoarece nu sunt obiecţiuni sau completări, se supune la vot „proiectul de 
hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local 
Nădlac din data de 27.12.2010”, care este aprobat cu 13 voturi DA, 1 abţinere: Şomrak 
Duşan; votul necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea 
consilierilor prezenţi ( 7 prezenţi ).

Preşedintele de şedinţă întreabă consilierii dacă sunt obiecţiuni referitoare la 
procesul verbal încheiat în şedinţa extraordinară a Consiliului Local din data de 
29.12.2010, pus la dispoziţia consilierilor, odată cu invitaţia pentru şedinţă.

Deoarece nu sunt obiecţiuni sau completări, se supune la vot „proiectul de 
hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local 
Nădlac din data de 29.12.2010”, care este aprobat cu 12 voturi DA, 2 abţinere: Orban 
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Balazs, Şomrak Duşan; votul necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre este 
majoritatea consilierilor prezenţi ( 7 prezenţi ).

Se trece la pct.4: „Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a 
mandatului de consilier P.D.L. a d-lui Onea Mircea Laurenţiu.”

D-na Mazuch Marinela mulţumeşte acestuia deoarece a fost alături de consilieri 
în desfăşurarea activităţii, de efortul depus în consiliu în luarea deciziilor, cu părere de 
rău în decizia care a luat-o.

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 13 voturi DA şi 1 abţinere: Şomrak Duşan,,
votul necesar fiind majoritatea consilierilor prezenţi ( 8 voturi ).

Se trece la pct.5: “Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei 
comisiei de validare a mandatelor consilierilor.”

Preşedintele de şedinţă solicită propuneri în vederea completării comisiei de 
validare.

D-l Kiszel Duşan propune pe d-l Mokoş Pavel.
Nefiind alte propuneri această propunere este supusă la vot şi aprobată cu 12 

voturi DA, 2 abţinere: Mokoş Pavel, Şomrak Duşan.
După aprobare, se face o pauză, timp în care comisia allege preşedinte şi 

secretar, care rămân în aceeaşi structură: Mazuch Marinela Luminiţa Felicia-
preşedinte, Rău-Lehocszki Adrian-Ilie- secretar.

Proiectul de hotărâre, având în vedere avizele din partea comisiilor de 
specialitate, precum şi componenţa comisiei, este supus la vot în forma aprobată, fiind 
pronunţate 12 voturi DA, 2 abţinere: Mokoş Pavel, Şomrak Duşan.

Se trece la pct.6: “Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de 
consilier a d-lui Unatinszki Andrei Ioan.”

Comisia de validare aleasă conform proiectului de hotărâre anterior, trece la 
examinarea legalităţii alegerii d-lui Unatinszki Andrei Ioan şi validează alegerea 
acestuia ca şi consilier local, conform procesului verbal nr.103/19.01.2011. Hotărârea 
de validare a mandatului este supusă la vot, fiind pronunţate 14 voturi DA                    
( unanimitate de voturi ), votul necesar fiind majoritatea consilierilor prezenţi  ( 8 
voturi ). Se trece la depunerea jurământului în faţa unei mese special amenajate, pe 
care se află un exemplar din Constituţie şi Biblia, mâna stângă pune, atât pe 
Constituţie, cât şi pe Biblie, pronunţând textul jurământului, semnând acesta în două 
exemplare, un exemplar se păstrează la dosarul de şedinţă, iar al doilea se înmânează 
consilierului.

Se trece la pct.7: “Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiilor de 
specialitate pe principalele domenii de activitate.”

D-l Şproch Sorin propune ca în locul d-lui Onea Mircea să fie trecut noul consilier 
validat, respective d-l Unatinszki Andrei Ioan.

Nefiind alte propuneri, aceasta este supusă la vot, fiind aprobată cu 15 voturi 
DA, de asemenea nefiind alte discuţii, proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat 
în unanimitate de voturi, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul 
majorităţii consilierilor prezenţi ( 8 voturi ).

Se trece la pct.8: “Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 
de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale Nădlac.”

Preşedintele de şedinţă susţine că materialele au fost trimise şi studiate de către 
comisiile de specialitate, din partea cărora se acordă aviz favorabil, singura problemă 
fiind avizul comisiei locale de ordine publică care a ajuns destul de târziu, astăzi, 
aproximativ la orele 14,00, astfel că materialul nu a putut fi studiat în profunzime, 
nefiind timp suficient, materialul având 9 pagini.

D-l Pop Ioan susţine că în esenţă propunerea comisiei locale nu diferă faţă de 
materialele trimise iniţial diferenţă fiind doar la redactare, respective aranajarea pe 
articole.

D-l cms. Troiac Ştefan susţine că această comisie s-a întrunit ieri, 18.01.2011, la 
orele 10,00, având în vedere modificările propuse, redactarea materialului s-a efectuat 
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chiar şi în cursul zilei de astăzi, materialul fiind definitivat la orele 12,00 în cursul zilei 
de astăzi, structura a fost propusă conform legislaţiei, bineînţeles cea aprobată prin 
Hotărâre de Guvern este doar cadru, iar ceea ce s-a propus de către comisie este 
funcţie de specificul localităţii, fiind trecute atribuţiile specializat la funcţionarii acestui 
serviciu. În ceea ce priveşte şef serviciu, atribuţiile acestuia cuprind prevederile art.13-
19, atribuţiile funcţiilor de execuţie fiind prevăzute la art.20-25, fiind adaptat la 
specificul localităţii, în ceea ce priveşte cu colaborarea cu alte instituţii, instanţe de 
judecată, de asemenea regulamentul a fost îmbunătăţit şi din punct de vedere 
grammatical, din această cauză nu s-a reuşit definitivarea din timp a materialului care 
să fie trimis spre studio comisiilor de specialitate. În ceea ce priveşte esenţa 
Regulamentului, acesta este practiv acelaşi, nu există nici o modificare în acest sens, 
existând însă o adăugire în ce priveşte colaborarea cu funcţionarii publici de 
specialitate- architect-şef, impozite şi taxe, administrarea patrimoniului local, 
funcţionarii având obligaţia de consultare prealabilă în domeniile respective de 
specialitate. În ce priveşte atribuţiile la Legea circulaţiei pe drumurile publice, 
Regulamentul nu prevede nici o atribuţie, doar ca sarcină a şefului acestui serviciu, 
astfel că a fost necesar să se efectueze modificări, aşa cum s-a propus modificarea 
acestuia este posibil să fie pus în aplicare.

D-l Şproch Sorin susţine că a studiat, atât materialele care s-au trimis odată cu 
invitaţia pentru şedinţă, cât şi avizul comisiei locale de ordine publică care s-a trimis în 
cursul zilei de astăzi, fiind de părere că atribuţiile şefului serviciului sunt deosebit de 
complexe, acesta trebuind să aibă cunoştinţă de toate domeniile pe care le 
coordonează, problema este faptul că în organigramă nu există structura necesară de 
şef serviciu, ideal ar fi ca fiecare poliţist să fie specializat într-un anumit domeniu de 
specialitate, în timp poate acest lucru va fi posibil, la disciplina în construcţii, circulaţie, 
medii, ş.a., există însă foarte multe atribuţii, iar în acest moment nu este posibilă 
angajarea vreunei persoane, eventual se va căuta dacă există posibilitatea efectuării de 
transfer în ce priveşte cei 3 funcţionari care provin de la poliţia comunitară fiind trecuţi 
prin reorganizare la alte compartimente de specialitate, la poliţia locală, respectiv: 
achiziţii publice, administrarea patrimoniului local, impozite şi taxe. Documentaţia care 
s-a trimis azi, sigur nu a putut fi studiată de către toţi consilierii deoarece s-a trimis 
destul de tardiv şi ar fi bine care hotărârea să fie luată în cunoştinţă de cauză. De 
asemenea, în cursul zilei de astăzi a căutat pe internet dacă există aprobat de către 
alte consilii locale regulament al poliţiei locale, dar din păcate nu a găsit vreun model 
de inspiraţie.

D-l Troiak Ştefan susţine că sunt prevăzute atribuţii pentru mai multe domenii 
de specialitate, trebuie însă menţionat faptul că aceşti poliţişti lucrează în ture, dacă 
vor exista poliţişti pe domenii specializate, dacă nu sunt de serviciu, trebuie să se 
deplaseze din timpul lor liber.

D-l Şproch Sorin susţine că sunt foarte multe probleme cu care se confruntă 
aceşti poliţişti, la mediu- deversare  din fose septice în canale pluviale, probleme la 
disciplina în construcţii, commerciale, etc., în lege este prevăzut să existe şi personal 
contractual, însă suntem legaţi de numărul poliţiştilor, care nu pot fi mai mult de 8, nu 
există un şef serviciu, doar un coordonator în persoana d-lui Pop.

D-l Troiak Ştefan susţine că această formă de regulament a fost propusă şi din 
practica acumulată, ca un punct de vedere având în vedere situaţiile cu care se pot 
confrunta, nu înseamnă că este varianta cea mai bună sau că neapărat în cursul 
acestei şedinţe trebuie să fie aprobat.

D-l Orban Balazs este de părere că în cadrul primăriei există compartimente 
specializate care pot colabora cu structura poliţiei locale, nu neapărat aceşti poliţişti 
trebuie să fie specialişti pe aceste domenii, ei trebuie însă să fie cei care aplică 
sancţiuni.

D-l primar susţine faptul că sigur timpul pentru a se face modificări a fost 
insuficient, de asemnea nici pentru studio în cadrul comisiilor de specialitate, art.26 
fiind modificat în sensul de a exista o colaborare, o prealabilă consultare în domeniile 
de specialitate .
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D-l Lupşa Eugen este de părere că de exemplu în domeniul construcţiilor, 
poliţistul poate verifica existenţa autorizaţiei de construire, iar verificarea 
documentaţiei care stă la baza eliberării acesteia, nu se poate efectua decât împreună 
cu compartimentul care este de specialitate.

D-l Kovacs Ştefan este de părere că ar fi bine să se amâne acest proiect de 
hotărâre, deoarece timpul necesar studierii materialelor a fost insuficient.

D-l primar, având în vedere că este iniţiatorul proiectului de hotărâre, retrage 
acest punct de pe ordinea de zi.

D-l Pop Ioan propune, dacă este posibil la data la care se va supune spre 
aprobare organigrama serviciului, a se ţine cont de colegii din cadrul poliţiei comunitare 
care la data reorganizării, au fost transferaţi în cadrul altor compartimente, dacă este 
posibil transferal acestora în cadrul serviciului poliţiei locale. Având în vedere atribuţiile 
specializate, sigur va fi necesar participarea angajaţilor la cursuri de perfecţionare în 
aceste domenii, de asemenea poate va fi posibilă angajarea de personal contractual, 
având în vedere şi atribuţiile de pază de la anumite obiective.

D-l Troiak Ştefan susţine că la următoarea şedinţă a consiliului se va depune, 
atât de către Poliţie, cât şi poliţia comunitară referitor la activitatea pe anul 2010, cu 
deficienţe şi propuneri de îmbunătăţire a activităţii acestora.

Se trece la pct.9: “Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional 
nr.2 la contractul de închiriere nr.13340/10.11.2008.”

D-l Lupşa Eugen face propunerea ca perioada propusă prin anexă să fie până la 
data de 31.12.2011.

Nefiind alte discuţii, proiectul este supus la vot, fiind aprobat cu 15 voturi DA       
( unanimitate de voturi), votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul 
majorităţii consilierilor în funcţie ( 8 voturi ).

Se trece la pct.10: “Proiect de hotărâre privind aprobarea suspendării 
plăţii chiriei rezultate din contractul de închiriere nr.12850/31.10.2008 
încheiat cu S.C. GLOBUS INTERNATIONAL S.R.L.”

D-l Orban Balazs susţine că această societate a mai avut aprobat suspendare, iar 
a acumulat datorii, ce se întâmplă dacă aceasta iar va acumula datorii.

D-l secretar susţine că s-a stabilit un grafic de plată a datoriilor acumulate, în 
caz de nerespectare a acestuia, hotărârea va deveni caducă.

Nefiind alte discuţii, proiectul este supus la vot, fiind aprobat cu 15 voturi DA       
( unanimitate de voturi), votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul 
majorităţii consilierilor în funcţie ( 8 voturi ).

Se trece la pct.11: “Proiect de hotărâre privind reglementarea fumatului 
din punct de vedere al prevenirii incendiilor în spaţiile construcţiilor primăriei 
oraşului Nădlac, Casei de Cultură, a Bibliotecii orăşeneşti, Serviciului Centrului 
de Zi de îngrijire a copiilor Nădlac, Serviciului Poliţiei Locale Nădlac, 
Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor şi sala de sport.”

Nefiind discuţii, proiectul este supus la vot, fiind aprobat cu 13 voturi DA, 2 
abţinere: Orban Balazs, Mazuch Marinela, votul necesar adoptării proiectului de 
hotărâre fiind votul majorităţii consilierilor prezenţi ( 8 voturi ).

Se trece la pct.12: “Proiect de hotărâre privind emiterea acordului 
referitor la acceptarea ofertei, condiţiile exproprierii şi solicitarea consemnării 
despăgubirilor.”

Nefiind discuţii, proiectul este supus la vot, fiind aprobat cu 15 voturi DA              
( unanimitate de voturi), votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul 
majorităţii consilierilor în funcţie ( 8 voturi ).

Se trece la pct.13: “Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de 
fezabilitate pentru investiţia „Instalare sistem de încălzire cu pompe de 
căldură la Grădiniţa Nr.1, Oraşul Nădlac, Jud.Arad.””

D-na Huszarik Alexandrina susţine că se acordă aviz favorabil proiectului de 
hotărâre, având însă obiecţiuni în ce priveşte denumirea grădiniţei, care nu este nr.1, 
ci PP Nr.1 Nădlac, aceste modificări fiind necesar să fie cuprinse în proiectul de 
hotărâre. Susţine această iniţiativă, presupunând un system modern de încălzire, face 
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precizarea că această clădire nu are autorizaţie sanitară de funcţionare, deoarece  
clădirea nu corespunde, s-a efectuat un proiect pentru extinderea construcţiei, însă
acesta nu a fost aprobat, grădiniţa este cu program prelungit, are încălzire centrală, 
însă este învechită, este unul dintre localurile şcolare care nu a fost retrocedat.

D-l Orban Balazs susţine că la data la care s-a acordat aviz de principiu referitor 
la acest punct, d-l primar a efectuat afirmaţia că, contribuţia consiliului este de 2 %, şi 
nu 10%, cât este trecut în acest proiect de hotărâre, iar investiţia care se propune este 
foarte mare.

D-na Mazuch Marinela este de părere că ceea ce afirmă d-na Huszarik trebuia 
spus înainte de demararea proiectului, din partea consiliului s-a acordat un aviz de 
principiu pentru demarare.

D-l Şproch Sorin face precizarea că ceea ce este important este faptul că 
beneficiar al acestui proiect va fi Oraşul Nădlac, o clădire administrativă care aparţine 
acestuia, indiferent de considerentul dacă acest imobil va fi utilizat cu destinaţie de 
local şcolar în viitor. Proiectul este unul guvernamental, cu finanţare 90 %, iar Oraşul 
Nădlac contribuie cu un procent de 10 %.

D-na Huszarik Alexandrina face precizarea că ceea ce a dorit să specifice este 
faptul că lipsa autorizaţiei sanitare este o deficienţă a localului, nefiind împotriva 
derulării proiectului.

D-l Şproch Sorin susţine că în ce priveşte extinderea, din păcate nu există 
posibilitatea derulării vreunui proiect în acest sens.

Nefiind alte discuţii, proiectul este supus la vot, cu propunerea de modificare a 
denumirii grădiniţiei, fiind aprobat cu 14 voturi DA, 1 abţinere: Orban Balazs, votul 
necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorităţii consilierilor în funcţie     
( 8 voturi ).

Se trece la pct.14: “Proiect de hotărâre cu privire la asigurarea surselor 
de finanţare pentru proiectul „Instalare sistem de încălzire cu pompe de 
căldură la Grădiniţa Nr.1, Oraşul Nădlac, Jud.Arad.””

D-na Huszarik Alexandrina susţine că referitor la acest punct are aceeaşi 
obiecţiune, respectiv corectarea denumirii grădiniţei, în PP nr.1 Nădlac.

Nefiind alte discuţii, proiectul este supus la vot, cu propunerea de modificare, 
fiind aprobat cu 14 voturi DA, 1 abţinere: Orban Balazs, votul necesar adoptării 
proiectului de hotărâre fiind votul majorităţii consilierilor în funcţie ( 8 voturi ).

Se trece la pct.15: “Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor 
pentru optimizarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor şi pentru 
îndepărtarea deficienţelor la normele de apărare împotriva incendiilor.”

Nefiind discuţii, proiectul este supus la vot, fiind aprobat cu 15 voturi DA              
( unanimitate de voturi), votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul 
majorităţii consilierilor în funcţie ( 8 voturi ).

Se trece pct.16: “Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local 
Nădlac referitor la sediul Asociaţiei Vânătorilor Sportivi Cocorul- Nădlac.”

Nefiind discuţii, proiectul este supus la vot, fiind aprobat cu 15 voturi DA              
( unanimitate de voturi), votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 
2/3 din numărul consilierilor în funcţie ( 10 voturi ).

Se trece la pct.17: “Proiect de hotărâre privind corectarea erorii 
materiale din Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.175/29.12.2010.”

Nefiind discuţii, proiectul este supus la vot, fiind aprobat cu 14 voturi DA, 1 
abţinere: Orban Balazs, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul 
majorităţii consilierilor prezenţi ( 8 voturi ).

Se trece la pct.18: “Proiect de hotărâre privind modificarea nivelurilor 
impozitului pentru mijloacele de transport prevăzute la art.263, alin.4,5 din 
Codul Fiscal, aplicabile în anul fiscal 2011.”

Nefiind discuţii, proiectul este supus la vot, fiind aprobat cu 12 voturi DA, 3 
abţinere: Orban Balazs, Huszarik Alexandrina, Şomrak Duşan, votul necesar adoptării 
proiectului de hotărâre fiind votul majorităţii consilierilor în funcţie ( 8 voturi ).

Se trece la pct.19: “Proiect de hotărâre privind mandatarea 
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reprezentantului Consiliului Local Nădlac în Adunarea generală a S.C. 
COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. de a vota bugetul de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2011 şi situaţiile financiare ale exerciţiului financiar 2010.”

Nefiind discuţii, proiectul este supus la vot, fiind aprobat cu 15 voturi DA               
( unanimitate de voturi ), votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul 
majorităţii consilierilor în funcţie ( 8 voturi ).

Se trece la pct.20: „Diverse.”
D-l secretar prezintă scrisoarea de intenţie depusă la primăria oraşului Nădlac de 

către societatea Amromco Energy LLC, societatea concesionare a sondei de gaze, care 
solicită cumpărarea terenului în suprafaţă de 3874 mp aferent sondei, s-a solicitat 
către această societate depunerea de documente doveditoare, atât în ce priveşte 
sonda, cât şi societatea şi avizul de funcţionare, însă până la şedinţă, nu s-a depus 
documentaţia solicitată, astfel că nu este posibilă pronunţarea în ceea ce priveşte 
posibilitatea cumpărării terenului în baza dreptului de preemţiune.

D-na Mazuch Marinela susţine că terenul este folosit, respectiv ocupat de către 
această societate şi în  prezent, neachitând vreo taxă la bugetul local, se pune 
întrebarea ce interes există pentru închiriere sau cumpărare a acestei parcele.

D-l secretar susţine că este posibil ca dovada proprietăţii să fie solicitată pentru 
obţinerea autorizaţiei de funcţionare.

D-l Mokoş Pavel este de părere că această propunere trebuie analizată foarte 
bine, deoarece proprietarul terenului suntem noi, la fel a fost şi în ce priveşte apa 
geotermală, iar acum am ajuns să plătim sume mari pentru costul acesteia, fiind de 
părere că cel mai bine ar fi, nu vânzarea terenului, ci eventual o închiriere a acestuia.

D-l Kovacs Ştefan susţine că la ultima şedinţă d-l primar a efectuat afirmaţia că 
se va constitui o comisie de evaluare, analiză a locuinţelor din localitate, având în 
vedere că există foarte multe cazuri în care s-a construit, iar locuitorii nu au venit să 
declare aceste aspecte la primărie, astfel că se pierd în fiecare an bani la buget..

D-l primar susţine că această comisie nu a fost încă constituită, dar urmează în 
cel mai scurt timp componenţa acesteia să fie definitivată şi să-şi intre în atribuţii.

D-l Kovacs Ştefan solicită pentru o şedinţă viitoare depunerea de către 
societatea de sub autoritatea Consiliului Local, respectiv S.C. APOTERM NĂDLAC S.A., a 
raportului de activitate pentru anul 2010, de asemenea şi o situaţie comparativă care 
să fie elaborată de către compartimentul contabilitate-casierie referitor la cheltuielile 
acestui serviciu, lucrările plătite pentru speg în anul 2009, respectiv lucrările plătite 
către Apoterm pe aceeaşi perioadă a anului 2010, pentru a se vedea dacă propunerea 
de transfer adoptată de către consiliu a fost benefică sau nu.

D-na Mazuch Marinela este de părere că această situaţie este relativă deoarece 
depinde de volumul de lucrări efectuate.

D-l Kovacs Ştefan susţine că este necesar să se efectueze o analiză referitor la 
veniturile şi cheltuielile acestei societăţi pentru a se vedea profitul acesteia.

D-l Şproch Sorin este de părere că cei care trebuie să informeze consiliul local 
sunt reprezentanţii Aga ai consiliului la această societate, societatea depune raport 
către forurile conducătoare, un asemenea raport se poate prezenta probabil doar în 
luna martie, când se definitivează situaţiile financiare, exerciţiul financiar pentru 2010, 
respectiv bugetul pentru anul 2011.

D-l Mokoş Pavel susţine că nivelul apei freatice în localitate este foarte mare, apa 
este peste tot revărsată din canalele de scurgere, pompele electrice să fie puse în 
funcţiune şi să scoată apa afară.

D-l primar susţine că pompele sunt puse în funcţiune, în fiecare zi, la orele 
10,oo, situaţie care poate fi verificată de către d-l consilier chiar mâine, sau oricând 
doreşte, dar probabil tubul de sub DN 7 nu face faţă.

D-l Kovacs Ştefan este de părere că Anif-ul a susţinut că va mări tubul de pe DN 
7, s-a reziliat contractul cu societatea care a fost în zonă, terenul a fost despăgubit, iar 
Anif-ul nici până în prezent nu a demarat această lucrare, pompele probabil că nu fac 
faţă, deoarece canalul este foarte îngust.

D-l primar susţine că tuburile au fost achiziţionate, probabil că apa ar curge şi 
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fără pompe dacă acest canal ar fi mărit, problema este însă faptul că nu sunt fonduri 
pentru demararea acestei investiţii.

D-na Huszarik Alexandrina ridică problema microbuzului care ar trebui să fie 
utilizat de către şcoală, tot timpul sunt probleme cu motorina, şofer, întreţinere, şcoala 
participând la diferite olimpiade la Arad, concursuri, tot timpul existând probleme 
atunci când se doreşte deplasarea la aceste evenimente.

D-l primar susţine că din păcate această problemă nu are rezolvare, neexistând 
licenţă, personal specializat pentru transport, în acest moment nici nu se poate angaja, 
posturile fiind blocate, se cunoaşte foarte bine că copii beneficiază local de mijloc de 
transport până la şcoală, dar pentru deplasări în exterior combustibilul este insuficient.

D-na Huszarik Alexandrina susţine că trebuie găsită o soluţie deoarece alte 
localităţi au găsit variante, Hălmagiu, Semlac, de deplasează în afară neavând 
probleme cu combustibilul. 

D-l Lupşa Eugen susţine că o problemă este faptul că nu există autorizaţie de 
funcţionare pentru acest mijloc de transport.

D-l primar susţine că trebuie văzut dacă există posibilitatea ca acest mijloc de 
transport să fie preluat de şcoală şi asigurată de către această instituţie a şoferului şi 
combustibilul necesar funcţionării acestuia.

D-l Rău-Lehocszki Adrian- Ilie este de părere că microbuzul ar trebui să nu 
circule până nu se reglementează situaţia din punct de vedere al legalităţii acestuia.

D-l Şproch Sorin susţine că există în organigramă aprobat compartiment de 
transport, însă nu este posibilă angajarea vreunei persoane, posturile fiind blocate.

D-l primar susţine că eventual se va propune un  proiect de hotărâre privind 
suplimentarea combustibilului.

D-na Mazuch Marinela este de părere că şcoala ar trebui să bugeteze 
microbuzul, decontând combustibilul aşa cum se face orice mijloc de transport.

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 19.01.2011.

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 19.01.2011 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 19.01.2011 a fost convocată în baza Dispoziţiei primarului oraşului Nădlac nr.10/11.01.2011, prin convocator şi înmânarea invitaţiilor.



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


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

În calitate de invitaţi la şedinţă mai participă: d-na Ilieş Ioana Dorina- compartiment administrarea patrimoniului local, d-l Roszkoş Ioan- şef SVSU Nădlac, d-l cms. Troiac Ştefan- şef Poliţia oraşului Nădlac, d-l Pop Ioan- referent Poliţia Locală Nădlac.


Având în vedere faptul că mandatul preşedintelui de şedinţă d-l Rău Lehoczki Adrian-Ilie, a expirat, d-l secretar solicită numirea unui nou preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni.


D-na Mazuch Marinela propune pe d-l Şproch Sorin Ivan.



Nefiind alte propuneri, se supune la vot propunerea de alegere în funcţia de preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni a d-lui Şproch Sorin Ivan, propunere care este aprobată cu 10 voturi DA, 4 abţinere: Şproch Sorin Ivan, Faur Maria Carmen, Şomrak Duşan, Lupşa Eugen.


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 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 ordinare a Consiliului local din data de 19.01.2011.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Nădlac din data de 27.12.2010.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Nădlac din data de 29.12.2010.


4.Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier P.D.L. a d-lui Onea Mircea Laurenţiu.


5.Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei comisiei de validare a mandatelor consilierilor.


6.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier a d-lui Unatinszki Andrei Ioan.


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


8.Proiect de hotărâre privind modificarea nivelurilor impozitului pentru mijloacele de transport prevăzute la art.263, alin.4,5 din Codul Fiscal, aplicabile în anul fiscal 2011.



9.Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr.2 la contractul de închiriere nr.13340/10.11.2008.



10.Proiect de hotărâre privind aprobarea suspendării plăţii chiriei rezultate din contractul de închiriere nr.12850/31.10.2008 încheiat cu S.C. GLOBUS INTERNATIONAL S.R.L.



11.Proiect de hotărâre privind reglementarea fumatului din punct de vedere al prevenirii incendiilor în spaţiile construcţiilor primăriei oraşului Nădlac, Casei de Cultură, a Bibliotecii orăşeneşti, Serviciului Centrului de Zi de îngrijire a copiilor Nădlac, Serviciului Poliţiei Locale Nădlac, Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor şi sala de sport.



12.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului referitor la acceptarea ofertei, condiţiile exproprierii şi solicitarea consemnării despăgubirilor.



13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiţia „Instalare sistem de încălzire cu pompe de căldură la Grădiniţa Nr.1, Oraşul Nădlac, Jud.Arad.”



14.Proiect de hotărâre cu privire la asigurarea surselor de finanţare pentru proiectul „Instalare sistem de încălzire cu pompe de căldură la Grădiniţa Nr.1, Oraşul Nădlac, Jud.Arad.”


15.Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru optimizarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor şi pentru îndepărtarea deficienţelor la normele de apărare împotriva incendiilor.


16.Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Nădlac referitor la sediul Asociaţiei Vânătorilor Sportivi Cocorul- Nădlac.


17.Proiect de hotărâre privind corectarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.175/29.12.2010.


18.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale Nădlac.



19.Diverse.



D-l primar propune introducerea pe ordinea de zi:


- Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Nădlac în Adunarea generală a S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. de a vota bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 şi situaţiile financiare ale exerciţiului financiar 2010

- pct.18 să devină pct.8, pct.8 va deveni pct.18

Deoarece nu mai sunt alte propuneri sau modificări referitor la ordinea de zi, preşedintele de şedinţă supune la vot „Proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 19.01.2011”, cu propunerea de modificare a acesteia, care este aprobat cu 11 voturi DA, 3 abţinere: Faur Maria Carmen, Lupşa Eugen, Şomrak Duşan. Se face precizarea că votul necesar pentru adoptarea proiectului  de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 7 voturi ).


 Preşedintele de şedinţă întreabă consilierii dacă sunt obiecţiuni referitoare la procesul verbal încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de 27.12.2010, pus la dispoziţia consilierilor, odată cu invitaţia pentru şedinţă.


Deoarece nu sunt obiecţiuni sau completări, se supune la vot „proiectul de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 27.12.2010”, care este aprobat cu 13 voturi DA, 1 abţinere: Şomrak Duşan; votul necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 7 prezenţi ).

Preşedintele de şedinţă întreabă consilierii dacă sunt obiecţiuni referitoare la procesul verbal încheiat în şedinţa extraordinară a Consiliului Local din data de 29.12.2010, pus la dispoziţia consilierilor, odată cu invitaţia pentru şedinţă.


Deoarece nu sunt obiecţiuni sau completări, se supune la vot „proiectul de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 29.12.2010”, care este aprobat cu 12 voturi DA, 2 abţinere: Orban Balazs, Şomrak Duşan; votul necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 7 prezenţi ).


Se trece la pct.4: „Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier P.D.L. a d-lui Onea Mircea Laurenţiu.”

D-na Mazuch Marinela mulţumeşte acestuia deoarece a fost alături de consilieri în desfăşurarea activităţii, de efortul depus în consiliu în luarea deciziilor, cu părere de rău în decizia care a luat-o.


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 13 voturi DA şi 1 abţinere: Şomrak Duşan,, votul necesar fiind majoritatea consilierilor prezenţi ( 8 voturi ).

Se trece la pct.5: “Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei comisiei de validare a mandatelor consilierilor.”

Preşedintele de şedinţă solicită propuneri în vederea completării comisiei de validare.



D-l Kiszel Duşan propune pe d-l Mokoş Pavel.


Nefiind alte propuneri această propunere este supusă la vot şi aprobată cu 12 voturi DA, 2 abţinere: Mokoş Pavel, Şomrak Duşan.


După aprobare, se face o pauză, timp în care comisia allege preşedinte şi secretar, care rămân în aceeaşi structură: Mazuch Marinela Luminiţa Felicia- preşedinte, Rău-Lehocszki Adrian-Ilie- secretar.


Proiectul de hotărâre, având în vedere avizele din partea comisiilor de specialitate, precum şi componenţa comisiei, este supus la vot în forma aprobată, fiind pronunţate 12 voturi DA, 2 abţinere: Mokoş Pavel, Şomrak Duşan.


Se trece la pct.6: “Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier a d-lui Unatinszki Andrei Ioan.”

Comisia de validare aleasă conform proiectului de hotărâre anterior, trece la examinarea legalităţii alegerii d-lui Unatinszki Andrei Ioan şi validează alegerea acestuia ca şi consilier local, conform procesului verbal nr.103/19.01.2011. Hotărârea de validare a mandatului este supusă la vot, fiind pronunţate 14 voturi DA                    ( unanimitate de voturi ), votul necesar fiind majoritatea consilierilor prezenţi  ( 8 voturi ). Se trece la depunerea jurământului în faţa unei mese special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţie şi Biblia, mâna stângă pune, atât pe Constituţie, cât şi pe Biblie, pronunţând textul jurământului, semnând acesta în două exemplare, un exemplar se păstrează la dosarul de şedinţă, iar al doilea se înmânează consilierului.

Se trece la pct.7: “Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate.”

D-l Şproch Sorin propune ca în locul d-lui Onea Mircea să fie trecut noul consilier validat, respective d-l Unatinszki Andrei Ioan.

Nefiind alte propuneri, aceasta este supusă la vot, fiind aprobată cu 15 voturi DA, de asemenea nefiind alte discuţii, proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate de voturi, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorităţii consilierilor prezenţi ( 8 voturi ).

Se trece la pct.8: “Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale Nădlac.”


Preşedintele de şedinţă susţine că materialele au fost trimise şi studiate de către comisiile de specialitate, din partea cărora se acordă aviz favorabil, singura problemă fiind avizul comisiei locale de ordine publică care a ajuns destul de târziu, astăzi, aproximativ la orele 14,00, astfel că materialul nu a putut fi studiat în profunzime, nefiind timp suficient, materialul având 9 pagini.


D-l Pop Ioan susţine că în esenţă propunerea comisiei locale nu diferă faţă de materialele trimise iniţial diferenţă fiind doar la redactare, respective aranajarea pe articole.


D-l cms. Troiac Ştefan susţine că această comisie s-a întrunit ieri, 18.01.2011, la orele 10,00, având în vedere modificările propuse, redactarea materialului s-a efectuat chiar şi în cursul zilei de astăzi, materialul fiind definitivat la orele 12,00 în cursul zilei de astăzi, structura a fost propusă conform legislaţiei, bineînţeles cea aprobată prin Hotărâre de Guvern este doar cadru, iar ceea ce s-a propus de către comisie este funcţie de specificul localităţii, fiind trecute atribuţiile specializat la funcţionarii acestui serviciu. În ceea ce priveşte şef serviciu, atribuţiile acestuia cuprind prevederile art.13-19, atribuţiile funcţiilor de execuţie fiind prevăzute la art.20-25, fiind adaptat la specificul localităţii, în ceea ce priveşte cu colaborarea cu alte instituţii, instanţe de judecată, de asemenea regulamentul a fost îmbunătăţit şi din punct de vedere grammatical, din această cauză nu s-a reuşit definitivarea din timp a materialului care să fie trimis spre studio comisiilor de specialitate. În ceea ce priveşte esenţa Regulamentului, acesta este practiv acelaşi, nu există nici o modificare în acest sens, existând însă o adăugire în ce priveşte colaborarea cu funcţionarii publici de specialitate- architect-şef, impozite şi taxe, administrarea patrimoniului local, funcţionarii având obligaţia de consultare prealabilă în domeniile respective de specialitate. În ce priveşte atribuţiile la Legea circulaţiei pe drumurile publice, Regulamentul nu prevede nici o atribuţie, doar ca sarcină a şefului acestui serviciu, astfel că a fost necesar să se efectueze modificări, aşa cum s-a propus modificarea acestuia este posibil să fie pus în aplicare.



D-l Şproch Sorin susţine că a studiat, atât materialele care s-au trimis odată cu invitaţia pentru şedinţă, cât şi avizul comisiei locale de ordine publică care s-a trimis în cursul zilei de astăzi, fiind de părere că atribuţiile şefului serviciului sunt deosebit de complexe, acesta trebuind să aibă cunoştinţă de toate domeniile pe care le coordonează, problema este faptul că în organigramă nu există structura necesară de şef serviciu, ideal ar fi ca fiecare poliţist să fie specializat într-un anumit domeniu de specialitate, în timp poate acest lucru va fi posibil, la disciplina în construcţii, circulaţie, medii, ş.a., există însă foarte multe atribuţii, iar în acest moment nu este posibilă angajarea vreunei persoane, eventual se va căuta dacă există posibilitatea efectuării de transfer în ce priveşte cei 3 funcţionari care provin de la poliţia comunitară fiind trecuţi prin reorganizare la alte compartimente de specialitate, la poliţia locală, respectiv: achiziţii publice, administrarea patrimoniului local, impozite şi taxe. Documentaţia care s-a trimis azi, sigur nu a putut fi studiată de către toţi consilierii deoarece s-a trimis destul de tardiv şi ar fi bine care hotărârea să fie luată în cunoştinţă de cauză. De asemenea, în cursul zilei de astăzi a căutat pe internet dacă există aprobat de către alte consilii locale regulament al poliţiei locale, dar din păcate nu a găsit vreun model de inspiraţie.


D-l Troiak Ştefan susţine că sunt prevăzute atribuţii pentru mai multe domenii de specialitate, trebuie însă menţionat faptul că aceşti poliţişti lucrează în ture, dacă vor exista poliţişti pe domenii specializate, dacă nu sunt de serviciu, trebuie să se deplaseze din timpul lor liber.


D-l Şproch Sorin susţine că sunt foarte multe probleme cu care se confruntă aceşti poliţişti, la mediu- deversare  din fose septice în canale pluviale, probleme la disciplina în construcţii, commerciale, etc., în lege este prevăzut să existe şi personal contractual, însă suntem legaţi de numărul poliţiştilor, care nu pot fi mai mult de 8, nu există un şef serviciu, doar un coordonator în persoana d-lui Pop.



D-l Troiak Ştefan susţine că această formă de regulament a fost propusă şi din practica acumulată, ca un punct de vedere având în vedere situaţiile cu care se pot confrunta, nu înseamnă că este varianta cea mai bună sau că neapărat în cursul acestei şedinţe trebuie să fie aprobat.



D-l Orban Balazs este de părere că în cadrul primăriei există compartimente specializate care pot colabora cu structura poliţiei locale, nu neapărat aceşti poliţişti trebuie să fie specialişti pe aceste domenii, ei trebuie însă să fie cei care aplică sancţiuni.


D-l primar susţine faptul că sigur timpul pentru a se face modificări a fost insuficient, de asemnea nici pentru studio în cadrul comisiilor de specialitate, art.26 fiind modificat în sensul de a exista o colaborare, o prealabilă consultare în domeniile de specialitate .



D-l Lupşa Eugen este de părere că de exemplu în domeniul construcţiilor, poliţistul poate verifica existenţa autorizaţiei de construire, iar verificarea documentaţiei care stă la baza eliberării acesteia, nu se poate efectua decât împreună cu compartimentul care este de specialitate.


D-l Kovacs Ştefan este de părere că ar fi bine să se amâne acest proiect de hotărâre, deoarece timpul necesar studierii materialelor a fost insuficient.



D-l primar, având în vedere că este iniţiatorul proiectului de hotărâre, retrage acest punct de pe ordinea de zi.


D-l Pop Ioan propune, dacă este posibil la data la care se va supune spre aprobare organigrama serviciului, a se ţine cont de colegii din cadrul poliţiei comunitare care la data reorganizării, au fost transferaţi în cadrul altor compartimente, dacă este posibil transferal acestora în cadrul serviciului poliţiei locale. Având în vedere atribuţiile specializate, sigur va fi necesar participarea angajaţilor la cursuri de perfecţionare în aceste domenii, de asemenea poate va fi posibilă angajarea de personal contractual, având în vedere şi atribuţiile de pază de la anumite obiective.



D-l Troiak Ştefan susţine că la următoarea şedinţă a consiliului se va depune, atât de către Poliţie, cât şi poliţia comunitară referitor la activitatea pe anul 2010, cu deficienţe şi propuneri de îmbunătăţire a activităţii acestora.


Se trece la pct.9: “Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr.2 la contractul de închiriere nr.13340/10.11.2008.”


D-l Lupşa Eugen face propunerea ca perioada propusă prin anexă să fie până la data de 31.12.2011.

Nefiind alte discuţii, proiectul este supus la vot, fiind aprobat cu 15 voturi DA       ( unanimitate de voturi), votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorităţii consilierilor în funcţie ( 8 voturi ).

Se trece la pct.10: “Proiect de hotărâre privind aprobarea suspendării plăţii chiriei rezultate din contractul de închiriere nr.12850/31.10.2008 încheiat cu S.C. GLOBUS INTERNATIONAL S.R.L.”


D-l Orban Balazs susţine că această societate a mai avut aprobat suspendare, iar a acumulat datorii, ce se întâmplă dacă aceasta iar va acumula datorii.


D-l secretar susţine că s-a stabilit un grafic de plată a datoriilor acumulate, în caz de nerespectare a acestuia, hotărârea va deveni caducă.

Nefiind alte discuţii, proiectul este supus la vot, fiind aprobat cu 15 voturi DA       ( unanimitate de voturi), votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorităţii consilierilor în funcţie ( 8 voturi ).

Se trece la pct.11: “Proiect de hotărâre privind reglementarea fumatului din punct de vedere al prevenirii incendiilor în spaţiile construcţiilor primăriei oraşului Nădlac, Casei de Cultură, a Bibliotecii orăşeneşti, Serviciului Centrului de Zi de îngrijire a copiilor Nădlac, Serviciului Poliţiei Locale Nădlac, Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor şi sala de sport.”


Nefiind discuţii, proiectul este supus la vot, fiind aprobat cu 13 voturi DA, 2 abţinere: Orban Balazs, Mazuch Marinela, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorităţii consilierilor prezenţi ( 8 voturi ).

Se trece la pct.12: “Proiect de hotărâre privind emiterea acordului referitor la acceptarea ofertei, condiţiile exproprierii şi solicitarea consemnării despăgubirilor.”


Nefiind discuţii, proiectul este supus la vot, fiind aprobat cu 15 voturi DA              ( unanimitate de voturi), votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorităţii consilierilor în funcţie ( 8 voturi ).

Se trece la pct.13: “Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiţia „Instalare sistem de încălzire cu pompe de căldură la Grădiniţa Nr.1, Oraşul Nădlac, Jud.Arad.””


D-na Huszarik Alexandrina susţine că se acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre, având însă obiecţiuni în ce priveşte denumirea grădiniţei, care nu este nr.1, ci PP Nr.1 Nădlac, aceste modificări fiind necesar să fie cuprinse în proiectul de hotărâre. Susţine această iniţiativă, presupunând un system modern de încălzire, face precizarea că această clădire nu are autorizaţie sanitară de funcţionare, deoarece  clădirea nu corespunde, s-a efectuat un proiect pentru extinderea construcţiei, însă acesta nu a fost aprobat, grădiniţa este cu program prelungit, are încălzire centrală, însă este învechită, este unul dintre localurile şcolare care nu a fost retrocedat.

D-l Orban Balazs susţine că la data la care s-a acordat aviz de principiu referitor la acest punct, d-l primar a efectuat afirmaţia că, contribuţia consiliului este de 2 %, şi nu 10%, cât este trecut în acest proiect de hotărâre, iar investiţia care se propune este foarte mare.

D-na Mazuch Marinela este de părere că ceea ce afirmă d-na Huszarik trebuia spus înainte de demararea proiectului, din partea consiliului s-a acordat un aviz de principiu pentru demarare.

D-l Şproch Sorin face precizarea că ceea ce este important este faptul că beneficiar al acestui proiect va fi Oraşul Nădlac, o clădire administrativă care aparţine acestuia, indiferent de considerentul dacă acest imobil va fi utilizat cu destinaţie de local şcolar în viitor. Proiectul este unul guvernamental, cu finanţare 90 %, iar Oraşul Nădlac contribuie cu un procent de 10 %.


D-na Huszarik Alexandrina face precizarea că ceea ce a dorit să specifice este faptul că lipsa autorizaţiei sanitare este o deficienţă a localului, nefiind împotriva derulării proiectului.


D-l Şproch Sorin susţine că în ce priveşte extinderea, din păcate nu există posibilitatea derulării vreunui proiect în acest sens.



Nefiind alte discuţii, proiectul este supus la vot, cu propunerea de modificare a denumirii grădiniţiei, fiind aprobat cu 14 voturi DA, 1 abţinere: Orban Balazs, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorităţii consilierilor în funcţie      ( 8 voturi ).

Se trece la pct.14: “Proiect de hotărâre cu privire la asigurarea surselor de finanţare pentru proiectul „Instalare sistem de încălzire cu pompe de căldură la Grădiniţa Nr.1, Oraşul Nădlac, Jud.Arad.””

D-na Huszarik Alexandrina susţine că referitor la acest punct are aceeaşi obiecţiune, respectiv corectarea denumirii grădiniţei, în PP nr.1 Nădlac.



Nefiind alte discuţii, proiectul este supus la vot, cu propunerea de modificare, fiind aprobat cu 14 voturi DA, 1 abţinere: Orban Balazs, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorităţii consilierilor în funcţie ( 8 voturi ).

Se trece la pct.15: “Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru optimizarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor şi pentru îndepărtarea deficienţelor la normele de apărare împotriva incendiilor.”


Nefiind discuţii, proiectul este supus la vot, fiind aprobat cu 15 voturi DA              ( unanimitate de voturi), votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorităţii consilierilor în funcţie ( 8 voturi ).

Se trece pct.16: “Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Nădlac referitor la sediul Asociaţiei Vânătorilor Sportivi Cocorul- Nădlac.”


Nefiind discuţii, proiectul este supus la vot, fiind aprobat cu 15 voturi DA              ( unanimitate de voturi), votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor în funcţie ( 10 voturi ).

Se trece la pct.17: “Proiect de hotărâre privind corectarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.175/29.12.2010.”


Nefiind discuţii, proiectul este supus la vot, fiind aprobat cu 14 voturi DA, 1 abţinere: Orban Balazs, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorităţii consilierilor prezenţi ( 8 voturi ).

Se trece la pct.18: “Proiect de hotărâre privind modificarea nivelurilor impozitului pentru mijloacele de transport prevăzute la art.263, alin.4,5 din Codul Fiscal, aplicabile în anul fiscal 2011.”


Nefiind discuţii, proiectul este supus la vot, fiind aprobat cu 12 voturi DA, 3 abţinere: Orban Balazs, Huszarik Alexandrina, Şomrak Duşan, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorităţii consilierilor în funcţie ( 8 voturi ).


Se trece la pct.19: “Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Nădlac în Adunarea generală a S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. de a vota bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 şi situaţiile financiare ale exerciţiului financiar 2010.”


Nefiind discuţii, proiectul este supus la vot, fiind aprobat cu 15 voturi DA               ( unanimitate de voturi ), votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorităţii consilierilor în funcţie ( 8 voturi ).

Se trece la pct.20: „Diverse.”


D-l secretar prezintă scrisoarea de intenţie depusă la primăria oraşului Nădlac de către societatea Amromco Energy LLC, societatea concesionare a sondei de gaze, care solicită cumpărarea terenului în suprafaţă de 3874 mp aferent sondei, s-a solicitat către această societate depunerea de documente doveditoare, atât în ce priveşte sonda, cât şi societatea şi avizul de funcţionare, însă până la şedinţă, nu s-a depus documentaţia solicitată, astfel că nu este posibilă pronunţarea în ceea ce priveşte posibilitatea cumpărării terenului în baza dreptului de preemţiune.


D-na Mazuch Marinela susţine că terenul este folosit, respectiv ocupat de către această societate şi în  prezent, neachitând vreo taxă la bugetul local, se pune întrebarea ce interes există pentru închiriere sau cumpărare a acestei parcele.


D-l secretar susţine că este posibil ca dovada proprietăţii să fie solicitată pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare.



D-l Mokoş Pavel este de părere că această propunere trebuie analizată foarte bine, deoarece proprietarul terenului suntem noi, la fel a fost şi în ce priveşte apa geotermală, iar acum am ajuns să plătim sume mari pentru costul acesteia, fiind de părere că cel mai bine ar fi, nu vânzarea terenului, ci eventual o închiriere a acestuia.



D-l Kovacs Ştefan susţine că la ultima şedinţă d-l primar a efectuat afirmaţia că se va constitui o comisie de evaluare, analiză a locuinţelor din localitate, având în vedere că există foarte multe cazuri în care s-a construit, iar locuitorii nu au venit să declare aceste aspecte la primărie, astfel că se pierd în fiecare an bani la buget..


D-l primar susţine că această comisie nu a fost încă constituită, dar urmează în cel mai scurt timp componenţa acesteia să fie definitivată şi să-şi intre în atribuţii.



D-l Kovacs Ştefan solicită pentru o şedinţă viitoare depunerea de către societatea de sub autoritatea Consiliului Local, respectiv S.C. APOTERM NĂDLAC S.A., a raportului de activitate pentru anul 2010, de asemenea şi o situaţie comparativă care să fie elaborată de către compartimentul contabilitate-casierie referitor la cheltuielile acestui serviciu, lucrările plătite pentru speg în anul 2009, respectiv lucrările plătite către Apoterm pe aceeaşi perioadă a anului 2010, pentru a se vedea dacă propunerea de transfer adoptată de către consiliu a fost benefică sau nu.


D-na Mazuch Marinela este de părere că această situaţie este relativă deoarece depinde de volumul de lucrări efectuate.


D-l Kovacs Ştefan susţine că este necesar să se efectueze o analiză referitor la veniturile şi cheltuielile acestei societăţi pentru a se vedea profitul acesteia.


D-l Şproch Sorin este de părere că cei care trebuie să informeze consiliul local sunt reprezentanţii Aga ai consiliului la această societate, societatea depune raport către forurile conducătoare, un asemenea raport se poate prezenta probabil doar în luna martie, când se definitivează situaţiile financiare, exerciţiul financiar pentru 2010, respectiv bugetul pentru anul 2011.


D-l Mokoş Pavel susţine că nivelul apei freatice în localitate este foarte mare, apa este peste tot revărsată din canalele de scurgere, pompele electrice să fie puse în funcţiune şi să scoată apa afară.


D-l primar susţine că pompele sunt puse în funcţiune, în fiecare zi, la orele 10,oo, situaţie care poate fi verificată de către d-l consilier chiar mâine, sau oricând doreşte, dar probabil tubul de sub DN 7 nu face faţă.



D-l Kovacs Ştefan este de părere că Anif-ul a susţinut că va mări tubul de pe DN 7, s-a reziliat contractul cu societatea care a fost în zonă, terenul a fost despăgubit, iar Anif-ul nici până în prezent nu a demarat această lucrare, pompele probabil că nu fac faţă, deoarece canalul este foarte îngust.


D-l primar susţine că tuburile au fost achiziţionate, probabil că apa ar curge şi fără pompe dacă acest canal ar fi mărit, problema este însă faptul că nu sunt fonduri pentru demararea acestei investiţii.



D-na Huszarik Alexandrina ridică problema microbuzului care ar trebui să fie utilizat de către şcoală, tot timpul sunt probleme cu motorina, şofer, întreţinere, şcoala participând la diferite olimpiade la Arad, concursuri, tot timpul existând probleme atunci când se doreşte deplasarea la aceste evenimente.



D-l primar susţine că din păcate această problemă nu are rezolvare, neexistând licenţă, personal specializat pentru transport, în acest moment nici nu se poate angaja, posturile fiind blocate, se cunoaşte foarte bine că copii beneficiază local de mijloc de transport până la şcoală, dar pentru deplasări în exterior combustibilul este insuficient.


D-na Huszarik Alexandrina susţine că trebuie găsită o soluţie deoarece alte localităţi au găsit variante, Hălmagiu, Semlac, de deplasează în afară neavând probleme cu combustibilul. 



D-l Lupşa Eugen susţine că o problemă este faptul că nu există autorizaţie de funcţionare pentru acest mijloc de transport.



 D-l primar susţine că trebuie văzut dacă există posibilitatea ca acest mijloc de transport să fie preluat de şcoală şi asigurată de către această instituţie a şoferului şi combustibilul necesar funcţionării acestuia.


D-l Rău-Lehocszki Adrian- Ilie este de părere că microbuzul ar trebui să nu circule până nu se reglementează situaţia din punct de vedere al legalităţii acestuia.


D-l Şproch Sorin susţine că există în organigramă aprobat compartiment de transport, însă nu este posibilă angajarea vreunei persoane, posturile fiind blocate.



D-l primar susţine că eventual se va propune un  proiect de hotărâre privind suplimentarea combustibilului.



D-na Mazuch Marinela este de părere că şcoala ar trebui să bugeteze microbuzul, decontând combustibilul aşa cum se face orice mijloc de transport.

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 19.01.2011.


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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