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ROMÂNIA        
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

PROCES VERBAL
încheiat azi 28.06.2011 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al 

oraşului Nădlac

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 28.06.2011 a 
fost convocată în baza Dispoziţiei primarului oraşului Nădlac nr.971/21.06.2011, prin 
convocator şi înmânarea invitaţiilor.

La lucrările şedinţei participă următorii consilieri: Cioarsă Ştefan Traian, Huszarik 
Alexandrina, Kovacs Ştefan Andrei, Ko�ka Pavel, Şomrak Duşan, Rău Lehoczki Adrian-
Ilie, Mazuch Marinela Lumini�a Felicia, Unatinszki Andrei Ioan, Mokoş Pavel, Lup�a 
Eugen, Faur Maria Carmen, Orban Balazs, Paliş Gligor, Şproch Sorin Ivan- viceprimar.
Lipse�te motivat d-l consilier Kiszel Du�an.

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 Ilie� Ioana Dorina -
compartiment administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei, d-l Cralic Ioan �i 
d-na Boari Ana- compartiment contabilitate-casierie din cadrul primăriei, d-l Dvorciac 
Dan- arhitect-�ef din cadrul primăriei.

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 Moko� Pavel, ales în cadrul �edin�ei din data de 
27.04.2011, 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 28.06.2011.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a 
Consiliului Local Nădlac din data de 31.05.2011.

3.Proiect de hotarare privind încheierea �i aprobarea exerci�iului bugetar pe 
anul 2010.

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a 
Consiliului local din data de 28.06.2011.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a 
Consiliului Local Nădlac din data de 31.05.2011.

3.Proiect de hotarare privind atribuirea unei suprafe�e din parcela cu 
nr.top.13691/60, eviden�iată în CF nr.303035 Nădlac ( provenită din conversia de pe 
hârtie a CF nr.2201 Nădlac ) în folosin�ă gratuită pe durata existen�ei locuin�ei 
proprietate personală, d-nei Bolmadâr Alexandra �i d-lui Bolmadâr Florin.

4.Proiect de hotarare privind atribuirea unei suprafe�e din parcela cu nr. 
top.13691/55, eviden�iată în CF nr.303039 Nădlac  ( provenită din conversia pe hârtie 
a CF nr. 2201 Nădlac ) în folosin�ă gratuită pe durata existen�ei locuin�ei proprietate 
personală, d-lui Saitos Florin.

5.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri �i cheltuieli al 
Consiliului Local Nădlac pe anul 2011.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării terenului în suprafa�ă totală 
de 9604 mp, parcela nr. cad. 302521, eviden�iată în CF nr.302151 Nădlac.
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7.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării suprafe�ei parcelei nr. top. 
12278/1/1/1/1/2, eviden�iată în CF nr.303129 Nădlac, situată în ora�ul Nădlac, 
str.Abatorului, nr.2-4.

8.Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării terenului  situat în ora�ul 
Nădlac, în suprafaţă de 896 mp, parcela cu nr. top. 302241, evidenţiată în CF nr. 
302241 Nădlac, d-nei �ofroni Anu�a şi d-lui Sofroni Ieronim, domiciliaţi în oraşul  
Nadlac, str. Lacului, nr. 4, jud. Arad.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 888 
mp, parcela cu nr. cad. 302210, evidenţiată în CF nr. 302210 Nădlac, teren situat  în 
oraşul Nădlac,  jud. Arad,   d-nei Luca Elisabeta şi d-lui Luca Ioan, domiciliaţi în oraşul  
Nadlac, str. Abatorului, nr.6, jud. Arad.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 397 
mp, parcela cu nr. cad.  302214, evidenţiată în CF nr. 302214 Nădlac, teren situat  în 
oraşul  Nădlac,   jud. Arad, d-nei Moko� Iarmila �i d-lui Moko� Pavel, domicilia�i în 
ora�ul Nădlac, str. L. Boor, nr16, jud. Arad.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 754 
mp, parcela cu nr. cad. 302127, evidenţiată în CF nr. 302127 Nădlac, teren situat  în 
oraşul Nădlac,  jud. Arad,   d-nei Polaceac Maria.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 761 
mp, parcela cu nr. cad. 302145, evidenţiată în CF nr. 302145 Nădlac, teren situat  în 
oraşul Nădlac,  jud. Arad,   d-nei Gyebnari Iaroslava- Elisabeta �i d-lui Laurine� 
Pavel, domicilia�i în ora�ul Nădlac, str. 1 Decembrie, nr.135, jud. Arad.
         13.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 694 
mp, parcela cu nr. cad. 302274, evidenţiată în CF nr. 302274 Nădlac, teren situat  în 
oraşul Nădlac,  jud. Arad, d-nei Laurovici Ecaterina, cu domiciliul în oraşul Nădlac, str. 
L. Boor nr. 10, jud. Arad şi d-lui Laurinecz Gheorghe-Duşan,  cu domiciliul în  oraşul 
Nădlac, str. M. Eminescu  nr. 33 , jud. Arad.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea vînzării terenului în suprafa�ă de 1000 
mp, parcela cu nr. cad. 302223, eviden�iată în CF nr.302223 Nădlac, d-lui Kukucska 
Ioan, cu domiciliul în ora�ul Nădlac, str. Dr. M. Luther, nr.22, jud. Arad.

15.Proiect de hotărâre privind stabilirea prejudiciului în sarcina concesionarului, 
respectiv Asocia�ia de Locatari Bloc D1- D3.

16.Diverse.
D-l primar propune:
- retragerea de pe ordinea de zi a pct.15
- introducerea pe ordinea de zi ca �i pct.15: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea pre�ului la apă potabilă �i a tarifului la canalizare-epurare.
Deoarece nu 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 28.06.2011”, cu 
propunerile de modificare a acesteia, care este aprobat cu 14 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 
31.05.2011, 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 31.05.2011”, care este aprobat cu 14 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 hotarare privind atribuirea unei suprafe�e 
din parcela cu nr.top.13691/60, eviden�iată în CF nr.303035 Nădlac ( 
provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.2201 Nădlac ) în folosin�ă 
gratuită pe durata existen�ei locuin�ei proprietate personală, d-nei Bolmadâr 
Alexandra �i d-lui Bolmadâr Florin.
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Nefiind discu�ii, proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 14 voturi 
DA- unanimitate de voturi, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 
2/3 din numărul consilierilor afla�i în func�ie ( 10 voturi ).

Se trece la pct.4. Proiect de hotarare privind atribuirea unei suprafe�e 
din parcela cu nr. top.13691/55, eviden�iată în CF nr.303039 Nădlac  ( 
provenită din conversia pe hârtie a CF nr. 2201 Nădlac ) în folosin�ă gratuită 
pe durata existen�ei locuin�ei proprietate personală, d-lui Saitos Florin.

Nefiind discu�ii, proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 14 voturi 
DA- unanimitate de voturi, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 
2/3 din numărul consilierilor afla�i în func�ie ( 10 voturi ).

Se trece la pct.5. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de 
venituri �i cheltuieli al Consiliului Local Nădlac pe anul 2011.

Din partea comisiei economice �i a celei de urbanism se acordă aviz nefavorabil.
D-l Rău-Lehoczki Adrian-Ilie sus�ine că din partea comisiei de sănătate se 

acordă aviz favorabil, cu amendament, în ceea ce prive�te sumele propuse a fi 
allocate pentru învă�ământ, din total sumă solicitată în cuantum de 290.000 lei la 
chirii �i cheltuieli materiale 60.000 lei, se propune alocarea doar a unei sume de 
52.500 lei, �coala neavând posibilitatea de a achita datoriile accumulate, fiind o 
prioritate achitarea acestora, fiind de părere că pe primul plan se află achitarea 
datoriilor, urmând a se proceda la dezvoltare, dacă există fonduri. Dacă este posibil, să 
se aloce măcar suma de 100.000 lei, sumele care au fost solicitate în referat sunt 
necesare, însă pentru moment, pentru achitarea datoriilor, precum �i efectuarea de 
repara�ii la localurile �colare, precum �i achizi�ionarea de materiale la acestea 
pentru a se putea pune în func�iune la începerea anului �colar, până la data de 
01.09.2011.

D-na Mazuch Marinela sus�ine că începând cu �edin�a de astăzi din partea 
comisiei de urbanism, nu se acordă nici un aviz sau un aviz nefavorabil în cazul în care 
propunerile de rectificare de buget nu sunt înso�ite �i de un studiu de pia�ă, nefiind 
neapărat nevoie de cerere de ofertă, ci se poate depune �i un studiu de pe internet, 
de exemplu la prezenta rectificare se solicită a se aloca sume pentru uniforme la 
Poli�ie Locală fără a se face precizarea ce presupune aceasta, din ce e compusă �i ce 
se propune a se achizi�iona, pentru sistem de alarmă se propune alocarea unei sume 
de 6000 lei, fără a se preciza ce însemnă aceasta, fiecare cheltuială care se propune pe 
buget să fie justificată. De asemenea, face precizarea că din partea comisiei de 
urbanism se fac următoarele propuneri referitor la prezenta rectificare de buget: 

- Casa de Cultură- de acord cu dotarea cu sistem de iluminat �i sistem audio-
alocare suma de 30.000 lei

- Învă�ământ- de acord cu suma propusă pentru obiecte de inventar cu suma 
de 28.000 lei

- de acord cu suma propusă la Smurd, achizi�ionare echipament special- 6000 
lei

- achizi�ionare uniforme la Poli�ia Locală- alocare 6000 lei �i o completare a 
referatului pentru �edin�a viitoare

- dotare pompieri cu echipament de protec�ie- amânare pe �edin�a viitoare
- achizi�ionare sistem antiefrac�ie la casierie �i impozite �i taxe- amânare pe 

�edin�a viitoare
- Învă�ământ- sumele propuse a nu se aloca la capitolele solicitate, a se 

suplimenta în cadrul acestui capitol
- în loc de soft �i baza de date, efectuare de măsurători �i alocarea sumei de 

15.000 lei 
- cofinan�are canalizare Compania de Apă- alocarea sumei de 59.500 lei, fiind 

repartizată suma de 10.000 lei, astfel că mai este necesar suplimentarea cu 49.500 lei
- construc�ie din lemn- 2500 lei
- amenajare parcare parc Pădurice- 6000 lei
- energie termică- 57.000 lei
- achzi�ionare autoturism- 3 vouchere �i alocarea sumei de 8000 lei
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D-l Rău-Lehoczki Adrian-Ilie pune întrebarea dacă se există posibilitatea unei 
eventuale viitoare rectificări de buget în ce prive�te capitolul Învă�ământ, respectiv o 
suplimentare a sumelor.

D-l primar face precizarea că s-au primit sumele cu titlu de despăgubiri pentru 
terenul expropriat pentru autostradă, procedându-se la achitarea datoriilor restante cu 
titlu de chirii pentru localurile �colare la culte, contractul cu Biserica Evanghelică s-a 
perfectat, fiind stabilită o reducere a chiriei la jumătate, cu obliga�ia de a se achita 
datoriile restante.

D-l �proch Sorin este de părere că pentru Învă�ământ ar fi necesar să se aloce 
sume mai mari, deoarece până în luna septembrie este necesar să se facă repara�iile 
�i amenajarea pentru ca anul �colar să înceapă în bune condi�ii, achizi�ionare 
mobilier grădini�ă slovacă cu program prelungit, fiind neapărat nevoie să se facă toate 
amenajările pe perioada vacan�ei, în ce prive�te re�elele de apă, este neapărat să 
se înlocuiască cel pu�in cele principale, făcând o nouă propune în ce prive�te 
rectificare de buget, astfel: 

- amânarea alocării sumelor necesare pentru Smurd, pompieri, alocare sume 
pentru Poli�ia Locală echipament de vară- 6000 lei, deoarece cel actual este 
necorespunzător fiind pentru Gardieni, �i nu pentru Poli�ie Locală, reducerea sumei 
propuse pentru parcare parc Pădurice la jumătate, suplimentarea capitolului 
Învă�ământ cu sumele nerepartizate.

D-l Moko� Pavel este de părere că în situa�ia în care există datorii restante 
neachitate, ar fi neapărat necesar alocarea prima dată a sumelor necesare pentru 
achitarea acestora �i pe urmă să fie efectuate �i lucrările de investi�ii- cum e 
primăria nouă, este neapărat nevoie de parcare în parc, a fost personal �i era să cadă 
, lucrau 3 oameni care erau mahmuri.

D-l Lup�a Eugen pune întrebarea dacă sumele repartizate la cheltuieli materiale 
la Învă�ământ pentru primele două trimestre au fost deja cheltuite.

D-na Boari Ana îi răspunde că sumele repartizate nu au fost suficiente, �coala 
având o datorie de 15.000 lei la utilită�i către S.C. APOTERM NĂDLAC S.A. 

D-na Huszarik Alexandrina ridică problema localului de �coală nr.2 care a fost 
propus pentru reabilitare totală, localul este plin de igrasie, apar�ine ora�ului, 
interiorul a fost în mare parte între�inut de către părin�i, însă exteriorul se află într-o 
stare degradată, campusul se află doar în construc�ie.

D-l �proch Sorin este de părere, având în vedere propunerile de rectificare 
diferite, fiecare punct de rectificare să fie supus la vot, iar pe urmă bugetul în 
totalitate. Având în vedere starea proiectului de împădurire care s-a efectuat în această 
primăvară, de asemenea faptul că o societate a efectuat toată procedura pentru 
depunerea proiectului cu finan�are europeană, este posibil să fie continuat acest 
proiect dacă se va deschide sesiunea de finan�are.

D-l primar face precizarea că planta�ia de salcâm este prinsă în propor�ie de 
80 %, toată suprafa�a fiind udată de 3 ori de la plantare, în ce prive�te însă 
planta�ia de cer �i stejar, cu aceasta este o problemă, toată lucrarea fiind 
compromisă în cazul în care nu va ploua în perioada imediat următoare.

Având în vedere propunerea d-lui �proch Sorin, pre�edintele de �edin�ă 
supune spre analiză �i aprobare: 

-1. Casa de Cultură- dotarea cu sistem de iluminat �i sistem audio- alocarea 
sumei de 30.000 lei

D-l Moko� Pavel este de părere că deoarece acest obiectiv nu a avut niciodată 
cele solicitate, această propunere nu reprezintă o necessitate, activită�ile desfă�urate 
de către Casa de cultură fiind foarte pu�ine.

D-na Huszarik Alexandrina este de părere că această propunere este pertinentă, 
având în vedere faptul că toate activită�ile �colare se desfă�oară la Casa de Cultură 
�i de fiecare dată este necesar să se ducă sta�ia de la �coală în bra�e către această 
clădire.

Nefiind alte discu�ii, propunerea este supusă la vot şi aprobată cu 11 voturi DA, 
3 ab�inere: Moko� Pavel, Orban Balazs, Faur Maria, votul necesar fiind votul 
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majorită�ii consilierilor afla�i în func�ie ( 8 voturi ).
- 2. Învă�ământ- suma propusă pentru achizi�ionare obiecte de inventar fiind 

în cunatum de 28.000 lei- propunerea este supusă la vot �i aprobată în unanimitate 
de voturi- 14 voturi DA, votul necesar fiind votul majorită�ii consilierilor afla�i în 
func�ie ( 8 voturi ).

- 3. - achizi�ionare uniforme la Poli�ia Locală- există 2 propuneri: 
a executivului- 12.000 lei, fiind pronun�ate 14 ab�ineri
6000 lei- echipament de vară- 14 voturi DA
votul necesar fiind votul majorită�ii consilierilor afla�i în func�ie ( 8 voturi ).

D-l �omrak Du�an este de părere că ar fi fost oportun să se cunoască care este 
costul efectiv al unei uniforme �i din ce este aceasta compusă.

D-na Boari Ana sus�ine că având în vedere suma propusă, este posibil ca suma 
alocată să fie suficientă pentru achizi�ionare echipament de vară, �i posibil pantofi de 
iarnă.

4. achizi�ionare autoturism
executiv- 15.000 lei- 14 voturi NU
8000 lei �i 3 vouchere- 11 voturi DA, 3 ab�inere: Orban Balazs, Huszarik 
Alexandrina, �omrak Du�an
votul necesar fiind votul majorită�ii consilierilor afla�i în func�ie ( 8 voturi ).

D-na Boari Ana este de părere că în cazul în care acest autoturism era plătit 
dint-o tran�ă �i nu în leasing, se făcea economie la buget, deoarece �i leasingul 
presupune anumite costuri �i dobândă.

D-l �proch Sorin este de părere că în discu�ie nu este vorba de economisire, ci 
de faptul că sumele se pot redirec�iona pentru alte activită�i.

- 5. SVSU, pompieri- 9000 lei- 14 voturi NU
- 6. Smurd- 6000 lei- 14 voturi NU
- 7. sistem antiefrac�ie- 6000 lei- 12 voturi DA, 2 ab�inere: Moko� Pavel, Faur 

Maria
votul necesar fiind votul majorită�ii consilierilor afla�i în func�ie ( 8 voturi ).

- 8. alocare 10.000 lei pentru soft- 3 DA, 11 ab�inere
- efectuare de măsurători topografice-15.000 lei, �i nu achizi�ionare baza de date- 14 
voturi DA, votul necesar fiind votul majorită�ii consilierilor afla�i în func�ie ( 8 voturi 
).

- 9. Compania de Apă- 49.500 lei- 13 voturi DA, 1 ab�inere: Moko� Pavel, 
votul necesar fiind votul majorită�ii consilierilor afla�i în func�ie ( 8 voturi ).

- 10. foi�or- construc�ie din lemn- 2500 lei- 9 voturi DA, 5 ab�inere: Lup�a 
Eugen, Orban Balazs, Faur Maria, Moko� Pavel, Koska Pavel, votul necesar fiind votul 
majorită�ii consilierilor afla�i în func�ie ( 8 voturi ).

- 11. amenajare parcare parc Pădurice
alocare 13.000 lei- 1 vot DA: Pali� Gligor, 1 3ab�inere
6500 lei, diferen�a urmând să fie suplimentată la �edin�a viitoare: 7 voturi DA:
Cioarsă Ştefan Traian, Kovacs Ştefan Andrei, Rău Lehoczki Adrian-Ilie, Mazuch Marinela 
Lumini�a Felicia, Unatinszki Andrei Ioan, Mokoş Pavel, Şproch Sorin Ivan, 7 ab�inere: 
Faur Maria, Lup�a Eugen, Orban Balazs, Huszarik Alexandrina, �omrak Du�an, Koska 
Pavel, Pali� Gligor.

D-l �proch Sorin propune ca diferen�a rămasă să fie repartizată astfel: 87.000 
lei la Învă�ământ, 40.000 lei reabilitare re�ele termice, propunere care este supusă la 
vot �i aprobată în unanimitate de voturi.
- anexa nr.1 este supusă la vot, astfel cum s-a aprobat modificarea acesteia, fiind 
pronun�ate 14 voturi DA
- lista de investi�ii, cu propunerile de modificare aprobate- 14 voturi DA
- programul de lucrări edilitar- gospodăre�ti, repara�ii �i dotări finan�ate din 
bugetul local- 14 voturi DA
- proiectul de hotărâre în totalitate- 14 voturi DA, votul necesar adoptării proiectului de 
hotărâre fiind votul majorită�ii consilierilor afla�i în func�ie ( 8 voturi ).

Se trece la pct.6. Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării 
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terenului în suprafa�ă totală de 9604 mp, parcela nr. cad. 302521, 
eviden�iată în CF nr.302151 Nădlac.

D-l secretar face precizarea că această parcelare s-a efectuat ca urmare a 
necesită�ii delimitării parcelei pentru antenă, canalul ANIF.

Nefiind alte discu�ii, proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 14
voturi DA, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul
consilierilor afla�i în func�ie ( 10 voturi ).

Se trece la pct.7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 
suprafe�ei parcelei nr. top. 12278/1/1/1/1/2, eviden�iată în CF nr.303129 
Nădlac, situată în ora�ul Nădlac, str.Abatorului, nr.2-4.

D-l Dvorciac Dan sus�ine că este vorba despre terenul unde a fost situate fostul 
abator, antena, din eroare suprafa�a din CF nu corespunde cu măsurătorile din teren, 
fiind necesar să se facă corectura, urmând a se efectua parcelarea, notarea 
construc�iilor �i vânzarea.

Nefiind alte discu�ii, proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 13 
voturi DA �i 1 ab�inere: �proch Sorin, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre 
fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor afla�i în func�ie ( 10 voturi ).

Se trece la pct.8. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării terenului  
situat în ora�ul Nădlac, în suprafaţă de 896 mp, parcela cu nr. top. 302241, 
evidenţiată în CF nr. 302241 Nădlac, d-nei �ofroni Anu�a şi d-lui Sofroni 
Ieronim, domiciliaţi în oraşul  Nadlac, str. Lacului, nr. 4, jud. Arad.

Nefiind discu�ii, proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 13 voturi 
DA �i 1 ab�inere: �proch Sorin, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind 
votul a 2/3 din numărul consilierilor afla�i în func�ie ( 10 voturi ).

Se trece la pct.9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului 
în suprafaţă de 888 mp, parcela cu nr. cad. 302210, evidenţiată în CF nr. 
302210 Nădlac, teren situat  în oraşul Nădlac,  jud. Arad,   d-nei Luca Elisabeta 
şi d-lui Luca Ioan, domiciliaţi în oraşul  Nadlac, str. Abatorului, nr.6, jud. Arad.

Nefiind discu�ii, proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 13 voturi 
DA �i 1 ab�inere: �proch Sorin, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind 
votul a 2/3 din numărul consilierilor afla�i în func�ie ( 10 voturi ).

Se trece la pct.10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 
terenului în suprafaţă de 397 mp, parcela cu nr. cad.  302214, evidenţiată în 
CF nr. 302214 Nădlac, teren situat  în oraşul  Nădlac,   jud. Arad, d-nei Moko� 
Iarmila �i d-lui Moko� Pavel, domicilia�i în ora�ul Nădlac, str. L. Boor, nr16, 
jud. Arad.

Nefiind discu�ii, proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 13 voturi 
DA �i 1 ab�inere: �proch Sorin, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind 
votul a 2/3 din numărul consilierilor afla�i în func�ie ( 10 voturi ).

Se trece la pct.11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 
terenului în suprafaţă de 754 mp, parcela cu nr. cad. 302127, evidenţiată în CF 
nr. 302127 Nădlac, teren situat  în oraşul Nădlac,  jud. Arad,   d-nei Polaceac 
Maria.

Nefiind discu�ii, proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 13 voturi 
DA �i 1 ab�inere: �proch Sorin, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind 
votul a 2/3 din numărul consilierilor afla�i în func�ie ( 10 voturi ).

Se trece la pct.12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 
terenului în suprafaţă de 761 mp, parcela cu nr. cad. 302145, evidenţiată în CF 
nr. 302145 Nădlac, teren situat  în oraşul Nădlac,  jud. Arad,   d-nei Gyebnari 
Iaroslava- Elisabeta �i d-lui Laurine� Pavel, domicilia�i în ora�ul Nădlac, 
str. 1 Decembrie, nr.135, jud. Arad.
         Nefiind discu�ii, proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 13 voturi 
DA �i 1 ab�inere: �proch Sorin, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind 
votul a 2/3 din numărul consilierilor afla�i în func�ie ( 10 voturi ).
         Se trece la pct.13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 
terenului în suprafaţă de 694 mp, parcela cu nr. cad. 302274, evidenţiată în CF 
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nr. 302274 Nădlac, teren situat  în oraşul Nădlac,  jud. Arad, d-nei Laurovici 
Ecaterina, cu domiciliul în oraşul Nădlac, str. L. Boor nr. 10, jud. Arad şi d-lui 
Laurinecz Gheorghe-Duşan,  cu domiciliul în  oraşul Nădlac, str. M. Eminescu  
nr. 33 , jud. Arad.

Nefiind discu�ii, proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 13 voturi 
DA �i 1 ab�inere: �proch Sorin, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind 
votul a 2/3 din numărul consilierilor afla�i în func�ie ( 10 voturi ).

Se trece la pct.14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vînzării 
terenului în suprafa�ă de 1000 mp, parcela cu nr. cad. 302223, eviden�iată 
în CF nr.302223 Nădlac, d-lui Kukucska Ioan, cu domiciliul în ora�ul Nădlac, 
str. Dr. M. Luther, nr.22, jud. Arad.

Nefiind discu�ii, proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 13 voturi 
DA �i 1 ab�inere: �proch Sorin, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind 
votul a 2/3 din numărul consilierilor afla�i în func�ie ( 10 voturi ).

Se trece la pct.15. Proiect de hotărâre privind aprobarea pre�ului la apă 
potabilă �i a tarifului la canalizare-epurare.

Nefiind discu�ii, proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 8 voturi DA 
�i 6 ab�inere: Cioarsă �tefan, Kovacs �tefan, Huszarik Alexandrina, Moko� Pavel, 
Orban Balazs, Koska Pavel, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul 
majorită�ii consilierilor afla�i în func�ie ( 8 voturi ).

Se trece la pct.16. Diverse.
D-l Unatinszki Andrei sesizează un fapt despre care a fost interpelat de către mai 

mul�i cetă�eni, fapt petrecut la �coală, faptul că s-a constatat existen�a păduchilor 
la �coală, iar măsurile nu au fost luate decât după o săptămână, chiar s-a inten�ionat 
ca aceste aspecte să fie postate pe paginile de socializare, cum este facebook, etc, 
chiar asistenta care a fost sesizată referitor la acest aspect s-a râ�oit la mamele care 
au făcut sesizarea.

D-na Huszarik Alexandrina sus�ine că în momentul în care a fost sesizată 
referitor la acest aspect, a luat legătura cu asistenta, iar imediat a doua zi s-au luat 
măsurile care se impun.

D-na Mazuch Marinela sus�ine că păduchele se extinde în păr curat, �i nu în 
păr murdar, precum �i alte boli care se preiau în asemenea mod.

D-l Unatinszki Ioan sus�ine că singura problemă este faptul că s-a efectuat 
eradicarea problemei abia după timp de o săptămână.

D-l Pali� Gligor este de părere că punctul Diverse ar trebui să nici nu existe pe 
ordinea de zi.

D-l �omrak Du�an sus�ine că a fost interpelat de către mai mul�i cetă�eni, 
chiar a fost contactat telefonic, precum �i căutat acasă referitor la angajările care se 
efectuează pentru fabrica de medicamente care se va construi în localitate, dacă există 
informa�ii suplimentare referitor la acest aspect.

D-l primar sus�ine că referitor la construirea acestei fabrici nu se mai aude 
nimic, împreună cu reprezentantul societă�ii a fost în Italia să vadă, �i la Bucure�ti la 
Ministerul Transporturilor, terenul de care societatea a fost interesată a fost întabulat în 
Carte Funciară, parcelat, însă societatea trebuia să vină cu o scrisoare de inten�ie, 
care nu s-a mai depus.

D-l Moko� Pavel sus�ine că există numeroase persoane care beneficiază de 
ajutor social, însă nu a fost niciuna să întrebe despre posibilitatea unei eventuale 
angajări la societatea Agroslavia.

D-l Rău-Lehoczki Adrian-Ilie prezintă rezultatul ob�inut de către elevul Marc 
Boldi� la sec�ia judo, medalie de bronz la categoria sub 13 ani.

D-na Faur Maria pune întrebarea care este stadiul lucrării de asfaltare a celor 10 
km de străzi din ora�, dacă această lucrare va mai fi efectuată.

D-l primar răspunde că licita�ia referitor la execu�ia lucrării va avea loc pe data 
de 22.07.2011.

D-l Kovacs �tefan pune întrebarea care este situa�ia investitorului care 
inten�iona construirea fabricii de bioetantol pe terenul proprietatea acestuia.
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D-l primar îi răspunde că s-a efectuat o întrevedere cu proprietarii de terenuri 
agricole, cre solicitau ca resturile vegetale să fie preluate de către investitor de pe 
câmp, iar investitorul solicita ca acestea să fie aduse la sediu, astfel că nu s-a ajuns 
deocamdată la nici o în�elegere.

D-l primar sus�ine că face tot posibilul pentru a aduce investitori în Nădlac, 
solicitând în acest sens �i sprijinul consilierilor, poate cunosc ceva investitor care să fie 
interesat să vină, sau chiar ace�tia pot să fie cei care investesc.   

D-l �proch Sorin este de părere că având în vedere sumele primite cu titlu de 
despăgubiri pentru terenul pe care trece autostrada, există posibilitatea ca ace�ti 
locuitori să facă ceva investi�ie; de asemenea, face precizarea că are informa�ii 
despre faptul că există posibilitatea ca proiectul cu biomasa să fie eligibil, ob�inânf 
finan�are.

D-l �omrak Du�an este de părere că în cazul în care există posibilitatea unei 
eventuale investi�ii în localitate, primii care trebuie să fie informa�i sunt consilierii, iar 
pe urmă ceila�i locuitori ai ora�ului.

D-l primar sus�ine că unel aspecte, dar reale au fost publicate în media, dar 
ceea ce s-a petrecut efectiv.                                                       

Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, d-l Moko� 
Pavel, preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului 
local al oraşului Nădlac din data de 28.06.2011.

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

Preşedinte de şedinţă,                                  Secretar,
                    Moko� Pavel                    Gros Alexandru



ROMÂNIA



       




JUDEŢUL ARAD


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

PROCES VERBAL


încheiat azi 28.06.2011 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 28.06.2011 a fost convocată în baza Dispoziţiei primarului oraşului Nădlac nr.971/21.06.2011, prin convocator şi înmânarea invitaţiilor.



La lucrările şedinţei participă următorii consilieri: Cioarsă Ştefan Traian, Huszarik Alexandrina, Kovacs Ştefan Andrei, Koșka Pavel, Şomrak Duşan, Rău Lehoczki Adrian-Ilie, Mazuch Marinela Luminița Felicia, Unatinszki Andrei Ioan, Mokoş Pavel, Lupșa Eugen, Faur Maria Carmen, Orban Balazs, Paliş Gligor, Şproch Sorin Ivan- viceprimar. Lipsește motivat d-l consilier Kiszel Dușan.

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 Ilieș Ioana Dorina - compartiment administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei, d-l Cralic Ioan și d-na Boari Ana- compartiment contabilitate-casierie din cadrul primăriei, d-l Dvorciac Dan- arhitect-șef din cadrul primăriei.

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 Mokoș Pavel, ales în cadrul ședinței din data de 27.04.2011, 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 28.06.2011.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Nădlac din data de 31.05.2011.


3.Proiect de hotarare privind încheierea și aprobarea exercițiului bugetar pe anul 2010. 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 28.06.2011.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Nădlac din data de 31.05.2011.


3.Proiect de hotarare privind atribuirea unei suprafețe din parcela cu nr.top.13691/60, evidențiată în CF nr.303035 Nădlac ( provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.2201 Nădlac ) în folosință gratuită pe durata existenței locuinței proprietate personală, d-nei Bolmadâr Alexandra și d-lui Bolmadâr Florin.


4.Proiect de hotarare privind atribuirea unei suprafețe din parcela cu nr. top.13691/55, evidențiată în CF nr.303039 Nădlac  ( provenită din conversia pe hârtie a CF nr. 2201 Nădlac ) în folosință gratuită pe durata existenței locuinței proprietate personală, d-lui Saitos Florin.


5.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Nădlac pe anul 2011.


6.Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării terenului în suprafață totală de 9604 mp, parcela nr. cad. 302521, evidențiată în CF nr.302151 Nădlac.


7.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării suprafeței parcelei nr. top. 12278/1/1/1/1/2, evidențiată în CF nr.303129 Nădlac, situată în orașul Nădlac, str.Abatorului, nr.2-4.


8.Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării terenului  situat în orașul Nădlac, în suprafaţă de 896 mp, parcela cu nr. top. 302241, evidenţiată în CF nr. 302241 Nădlac, d-nei Șofroni Anuța şi d-lui Sofroni Ieronim, domiciliaţi în oraşul  Nadlac, str. Lacului, nr. 4, jud. Arad.


9.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 888 mp, parcela cu nr. cad. 302210, evidenţiată în CF nr. 302210 Nădlac, teren situat  în oraşul Nădlac,  jud. Arad,   d-nei Luca Elisabeta şi d-lui Luca Ioan, domiciliaţi în oraşul  Nadlac, str. Abatorului, nr.6, jud. Arad.


10.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 397 mp, parcela cu nr. cad.  302214, evidenţiată în CF nr. 302214 Nădlac, teren situat  în oraşul  Nădlac,   jud. Arad, d-nei Mokoș Iarmila și d-lui Mokoș Pavel, domiciliați în orașul Nădlac, str. L. Boor, nr16, jud. Arad.


11.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 754 mp, parcela cu nr. cad. 302127, evidenţiată în CF nr. 302127 Nădlac, teren situat  în oraşul Nădlac,  jud. Arad,   d-nei Polaceac Maria.


12.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 761 mp, parcela cu nr. cad. 302145, evidenţiată în CF nr. 302145 Nădlac, teren situat  în oraşul Nădlac,  jud. Arad,   d-nei Gyebnari Iaroslava- Elisabeta și d-lui Laurineț Pavel, domiciliați în orașul Nădlac, str. 1 Decembrie, nr.135, jud. Arad.


         13.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 694 mp, parcela cu nr. cad. 302274, evidenţiată în CF nr. 302274 Nădlac, teren situat  în oraşul Nădlac,  jud. Arad, d-nei Laurovici Ecaterina, cu domiciliul în oraşul Nădlac, str. L. Boor nr. 10, jud. Arad şi d-lui Laurinecz Gheorghe-Duşan,  cu domiciliul în  oraşul Nădlac, str. M. Eminescu  nr. 33 , jud. Arad.


14.Proiect de hotărâre privind aprobarea vînzării terenului în suprafață de 1000 mp, parcela cu nr. cad. 302223, evidențiată în CF nr.302223 Nădlac, d-lui Kukucska Ioan, cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Dr. M. Luther, nr.22, jud. Arad.


15.Proiect de hotărâre privind stabilirea prejudiciului în sarcina concesionarului, respectiv Asociația de Locatari Bloc D1- D3.


16.Diverse.

D-l primar propune:


- retragerea de pe ordinea de zi a pct.15


- introducerea pe ordinea de zi ca și pct.15: Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului la apă potabilă și a tarifului la canalizare-epurare.


Deoarece nu 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 28.06.2011”, cu propunerile de modificare a acesteia, care este aprobat cu 14 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 31.05.2011, 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 31.05.2011”, care este aprobat cu 14 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 hotarare privind atribuirea unei suprafețe din parcela cu nr.top.13691/60, evidențiată în CF nr.303035 Nădlac ( provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.2201 Nădlac ) în folosință gratuită pe durata existenței locuinței proprietate personală, d-nei Bolmadâr Alexandra și d-lui Bolmadâr Florin.


Nefiind discuții, proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 14 voturi DA- unanimitate de voturi, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).


Se trece la pct.4. Proiect de hotarare privind atribuirea unei suprafețe din parcela cu nr. top.13691/55, evidențiată în CF nr.303039 Nădlac  ( provenită din conversia pe hârtie a CF nr. 2201 Nădlac ) în folosință gratuită pe durata existenței locuinței proprietate personală, d-lui Saitos Florin.


Nefiind discuții, proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 14 voturi DA- unanimitate de voturi, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).


Se trece la pct.5. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Nădlac pe anul 2011.


Din partea comisiei economice și a celei de urbanism se acordă aviz nefavorabil.

D-l Rău-Lehoczki Adrian-Ilie susține că din partea comisiei de sănătate se acordă aviz favorabil, cu amendament, în ceea ce privește sumele propuse a fi allocate pentru învățământ, din total sumă solicitată în cuantum de 290.000 lei la chirii și cheltuieli materiale 60.000 lei, se propune alocarea doar a unei sume de 52.500 lei, școala neavând posibilitatea de a achita datoriile accumulate, fiind o prioritate achitarea acestora, fiind de părere că pe primul plan se află achitarea datoriilor, urmând a se proceda la dezvoltare, dacă există fonduri. Dacă este posibil, să se aloce măcar suma de 100.000 lei, sumele care au fost solicitate în referat sunt necesare, însă pentru moment, pentru achitarea datoriilor, precum și efectuarea de reparații la localurile școlare, precum și achiziționarea de materiale la acestea pentru a se putea pune în funcțiune la începerea anului școlar, până la data de 01.09.2011.

D-na Mazuch Marinela susține că începând cu ședința de astăzi din partea comisiei de urbanism, nu se acordă nici un aviz sau un aviz nefavorabil în cazul în care propunerile de rectificare de buget nu sunt însoțite și de un studiu de piață, nefiind neapărat nevoie de cerere de ofertă, ci se poate depune și un studiu de pe internet, de exemplu la prezenta rectificare se solicită a se aloca sume pentru uniforme la Poliție Locală fără a se face precizarea ce presupune aceasta, din ce e compusă și ce se propune a se achiziționa, pentru sistem de alarmă se propune alocarea unei sume de 6000 lei, fără a se preciza ce însemnă aceasta, fiecare cheltuială care se propune pe buget să fie justificată. De asemenea, face precizarea că din partea comisiei de urbanism se fac următoarele propuneri referitor la prezenta rectificare de buget: 

- Casa de Cultură- de acord cu dotarea cu sistem de iluminat și sistem audio- alocare suma de 30.000 lei

- Învățământ- de acord cu suma propusă pentru obiecte de inventar cu suma de 28.000 lei


- de acord cu suma propusă la Smurd, achiziționare echipament special- 6000 lei

- achiziționare uniforme la Poliția Locală- alocare 6000 lei și o completare a referatului pentru ședința viitoare


- dotare pompieri cu echipament de protecție- amânare pe ședința viitoare


- achiziționare sistem antiefracție la casierie și impozite și taxe- amânare pe ședința viitoare

- Învățământ- sumele propuse a nu se aloca la capitolele solicitate, a se suplimenta în cadrul acestui capitol


- în loc de soft și baza de date, efectuare de măsurători și alocarea sumei de 15.000 lei 


- cofinanțare canalizare Compania de Apă- alocarea sumei de 59.500 lei, fiind repartizată suma de 10.000 lei, astfel că mai este necesar suplimentarea cu 49.500 lei


- construcție din lemn- 2500 lei


- amenajare parcare parc Pădurice- 6000 lei

- energie termică- 57.000 lei


- achziționare autoturism- 3 vouchere și alocarea sumei de 8000 lei


D-l Rău-Lehoczki Adrian-Ilie pune întrebarea dacă se există posibilitatea unei eventuale viitoare rectificări de buget în ce privește capitolul Învățământ, respectiv o suplimentare a sumelor.

D-l primar face precizarea că s-au primit sumele cu titlu de despăgubiri pentru terenul expropriat pentru autostradă, procedându-se la achitarea datoriilor restante cu titlu de chirii pentru localurile școlare la culte, contractul cu Biserica Evanghelică s-a perfectat, fiind stabilită o reducere a chiriei la jumătate, cu obligația de a se achita datoriile restante.

D-l Șproch Sorin este de părere că pentru Învățământ ar fi necesar să se aloce sume mai mari, deoarece până în luna septembrie este necesar să se facă reparațiile și amenajarea pentru ca anul școlar să înceapă în bune condiții, achiziționare mobilier grădiniță slovacă cu program prelungit, fiind neapărat nevoie să se facă toate amenajările pe perioada vacanței, în ce privește rețelele de apă, este neapărat să se înlocuiască cel puțin cele principale, făcând o nouă propune în ce privește rectificare de buget, astfel: 

- amânarea alocării sumelor necesare pentru Smurd, pompieri, alocare sume pentru Poliția Locală echipament de vară- 6000 lei, deoarece cel actual este necorespunzător fiind pentru Gardieni, și nu pentru Poliție Locală, reducerea sumei propuse pentru parcare parc Pădurice la jumătate, suplimentarea capitolului Învățământ cu sumele nerepartizate.

D-l Mokoș Pavel este de părere că în situația în care există datorii restante neachitate, ar fi neapărat necesar alocarea prima dată a sumelor necesare pentru achitarea acestora și pe urmă să fie efectuate și lucrările de investiții- cum e primăria nouă, este neapărat nevoie de parcare în parc, a fost personal și era să cadă , lucrau 3 oameni care erau mahmuri.


D-l Lupșa Eugen pune întrebarea dacă sumele repartizate la cheltuieli materiale la Învățământ pentru primele două trimestre au fost deja cheltuite.


D-na Boari Ana îi răspunde că sumele  repartizate nu au fost suficiente, școala având o datorie de 15.000 lei la utilități către S.C. APOTERM NĂDLAC S.A. 


D-na Huszarik Alexandrina ridică problema localului de școală nr.2 care a fost propus pentru reabilitare totală, localul este plin de igrasie, aparține orașului, interiorul a fost în mare parte întreținut de către părinți, însă exteriorul se află într-o stare degradată, campusul se află doar în construcție.


D-l Șproch Sorin este de părere, având în vedere propunerile de rectificare diferite, fiecare punct de rectificare să fie supus la vot, iar pe urmă bugetul în totalitate. Având în vedere starea proiectului de împădurire care s-a efectuat în această primăvară, de asemenea faptul că o societate a efectuat toată procedura pentru depunerea proiectului cu finanțare europeană, este posibil să fie continuat acest proiect dacă se va deschide sesiunea de finanțare.

D-l primar face precizarea că plantația de salcâm este prinsă în proporție de 80 %, toată suprafața fiind udată de 3 ori de la plantare, în ce privește însă plantația de cer și stejar, cu aceasta este o problemă, toată lucrarea fiind compromisă în cazul în care nu va ploua în perioada imediat următoare.

Având în vedere propunerea d-lui Șproch Sorin, președintele de ședință supune spre analiză și aprobare: 


-1. Casa de Cultură- dotarea cu sistem de iluminat și sistem audio- alocarea sumei de 30.000 lei


 D-l Mokoș Pavel este de părere că deoarece acest obiectiv nu a avut niciodată cele solicitate, această propunere nu reprezintă o necessitate, activitățile desfășurate de către Casa de cultură fiind foarte puține.

D-na Huszarik Alexandrina este de părere că această propunere este pertinentă, având în vedere faptul că toate activitățile școlare se desfășoară la Casa de Cultură și de fiecare dată este necesar să se ducă stația de la școală în brațe către această clădire.


Nefiind alte discuții, propunerea este supusă la vot şi aprobată cu 11 voturi DA, 3 abținere: Mokoș Pavel, Orban Balazs, Faur Maria, votul necesar fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ).

- 2. Învățământ- suma propusă pentru achiziționare obiecte de inventar fiind în cunatum de 28.000 lei- propunerea este supusă la vot și aprobată în unanimitate de voturi- 14 voturi DA, votul necesar fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ).

- 3. - achiziționare uniforme la Poliția Locală- există 2 propuneri: 


a executivului- 12.000 lei, fiind pronunțate 14 abțineri


6000 lei- echipament de vară- 14 voturi DA


votul necesar fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ).

D-l Șomrak Dușan este de părere că ar fi fost oportun să se cunoască care este costul efectiv al unei uniforme și din ce este aceasta compusă.

D-na Boari Ana susține că având în vedere suma propusă, este posibil ca suma alocată să fie suficientă pentru achiziționare echipament de vară, și posibil pantofi de iarnă.


4. achiziționare autoturism


executiv- 15.000 lei- 14 voturi NU


8000 lei și 3 vouchere- 11 voturi DA, 3 abținere: Orban Balazs, Huszarik Alexandrina, Șomrak Dușan

votul necesar fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ).


D-na Boari Ana este de părere că în cazul în care acest autoturism era plătit dint-o tranșă și nu în leasing, se făcea economie la buget, deoarece și leasingul presupune anumite costuri și dobândă.



D-l Șproch Sorin este de părere că în discuție nu este vorba de economisire, ci de faptul că sumele se pot redirecționa pentru alte activități.


- 5. SVSU, pompieri- 9000 lei- 14 voturi NU



- 6. Smurd- 6000 lei- 14 voturi NU


- 7. sistem antiefracție- 6000 lei- 12 voturi DA, 2 abținere: Mokoș Pavel, Faur Maria


votul necesar fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ).

· 8. alocare 10.000 lei pentru soft- 3 DA, 11 abținere


- efectuare de măsurători topografice-15.000 lei, și nu achiziționare baza de date- 14 voturi DA, votul necesar fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ).

- 9. Compania de Apă- 49.500 lei- 13 voturi DA, 1 abținere: Mokoș Pavel, votul necesar fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ).

- 10. foișor- construcție din lemn- 2500 lei- 9 voturi DA, 5 abținere: Lupșa Eugen, Orban Balazs, Faur Maria, Mokoș Pavel, Koska Pavel, votul necesar fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ).

- 11. amenajare parcare parc Pădurice

alocare 13.000 lei- 1 vot DA: Paliș Gligor, 1 3abținere


6500 lei, diferența urmând să fie suplimentată la ședința viitoare: 7 voturi DA: Cioarsă Ştefan Traian, Kovacs Ştefan Andrei, Rău Lehoczki Adrian-Ilie, Mazuch Marinela Luminița Felicia, Unatinszki Andrei Ioan, Mokoş Pavel, Şproch Sorin Ivan, 7 abținere: Faur Maria, Lupșa Eugen, Orban Balazs, Huszarik Alexandrina, Șomrak Dușan, Koska Pavel, Paliș Gligor.


D-l Șproch Sorin propune ca diferența rămasă să fie repartizată astfel: 87.000 lei la Învățământ, 40.000 lei reabilitare rețele termice, propunere care este supusă la vot și aprobată în unanimitate de voturi.


- anexa nr.1 este supusă la vot, astfel cum s-a aprobat modificarea acesteia, fiind pronunțate 14 voturi DA


- lista de investiții, cu propunerile de modificare aprobate- 14 voturi DA


- programul de lucrări edilitar- gospodărești, reparații și dotări finanțate din bugetul local- 14 voturi DA


- proiectul de hotărâre în totalitate- 14 voturi DA, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ).

Se trece la pct.6. Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării terenului în suprafață totală de 9604 mp, parcela nr. cad. 302521, evidențiată în CF nr.302151 Nădlac.

D-l secretar face precizarea că această parcelare s-a efectuat ca urmare a necesității delimitării parcelei pentru antenă, canalul ANIF.

Nefiind alte discuții, proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 14 voturi DA, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).


Se trece la pct.7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării suprafeței parcelei nr. top. 12278/1/1/1/1/2, evidențiată în CF nr.303129 Nădlac, situată în orașul Nădlac, str.Abatorului, nr.2-4.


D-l Dvorciac Dan susține că este vorba despre terenul unde a fost situate fostul abator, antena, din eroare suprafața din CF nu corespunde cu măsurătorile din teren, fiind necesar să se facă corectura, urmând a se efectua parcelarea, notarea construcțiilor și vânzarea.

Nefiind alte discuții, proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 13 voturi DA și 1 abținere: Șproch Sorin, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).


Se trece la pct.8. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării terenului  situat în orașul Nădlac, în suprafaţă de 896 mp, parcela cu nr. top. 302241, evidenţiată în CF nr. 302241 Nădlac, d-nei Șofroni Anuța şi d-lui Sofroni Ieronim, domiciliaţi în oraşul  Nadlac, str. Lacului, nr. 4, jud. Arad.


Nefiind discuții, proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 13 voturi DA și 1 abținere: Șproch Sorin, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).


Se trece la pct.9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 888 mp, parcela cu nr. cad. 302210, evidenţiată în CF nr. 302210 Nădlac, teren situat  în oraşul Nădlac,  jud. Arad,   d-nei Luca Elisabeta şi d-lui Luca Ioan, domiciliaţi în oraşul  Nadlac, str. Abatorului, nr.6, jud. Arad.


Nefiind discuții, proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 13 voturi DA și 1 abținere: Șproch Sorin, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).


Se trece la pct.10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 397 mp, parcela cu nr. cad.  302214, evidenţiată în CF nr. 302214 Nădlac, teren situat  în oraşul  Nădlac,   jud. Arad, d-nei Mokoș Iarmila și d-lui Mokoș Pavel, domiciliați în orașul Nădlac, str. L. Boor, nr16, jud. Arad.


Nefiind discuții, proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 13 voturi DA și 1 abținere: Șproch Sorin, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).


Se trece la pct.11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 754 mp, parcela cu nr. cad. 302127, evidenţiată în CF nr. 302127 Nădlac, teren situat  în oraşul Nădlac,  jud. Arad,   d-nei Polaceac Maria.

Nefiind discuții, proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 13 voturi DA și 1 abținere: Șproch Sorin, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).


Se trece la pct.12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 761 mp, parcela cu nr. cad. 302145, evidenţiată în CF nr. 302145 Nădlac, teren situat  în oraşul Nădlac,  jud. Arad,   d-nei Gyebnari Iaroslava- Elisabeta și d-lui Laurineț Pavel, domiciliați în orașul Nădlac, str. 1 Decembrie, nr.135, jud. Arad.


         Nefiind discuții, proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 13 voturi DA și 1 abținere: Șproch Sorin, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).


         Se trece la pct.13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 694 mp, parcela cu nr. cad. 302274, evidenţiată în CF nr. 302274 Nădlac, teren situat  în oraşul Nădlac,  jud. Arad, d-nei Laurovici Ecaterina, cu domiciliul în oraşul Nădlac, str. L. Boor nr. 10, jud. Arad şi d-lui Laurinecz Gheorghe-Duşan,  cu domiciliul în  oraşul Nădlac, str. M. Eminescu  nr. 33 , jud. Arad.


Nefiind discuții, proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 13 voturi DA și 1 abținere: Șproch Sorin, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).


Se trece la pct.14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vînzării terenului în suprafață de 1000 mp, parcela cu nr. cad. 302223, evidențiată în CF nr.302223 Nădlac, d-lui Kukucska Ioan, cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Dr. M. Luther, nr.22, jud. Arad.


Nefiind discuții, proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 13 voturi DA și 1 abținere: Șproch Sorin, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).


Se trece la pct.15. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului la apă potabilă și a tarifului la canalizare-epurare.

Nefiind discuții, proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 8 voturi DA și 6 abținere: Cioarsă Ștefan, Kovacs Ștefan, Huszarik Alexandrina, Mokoș Pavel, Orban Balazs, Koska Pavel, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ).


Se trece la pct.16. Diverse.

D-l Unatinszki Andrei sesizează un fapt despre care a fost interpelat de către mai mulți cetățeni, fapt petrecut la școală, faptul că s-a constatat existența păduchilor la școală, iar măsurile nu au fost luate decât după o săptămână, chiar s-a intenționat ca aceste aspecte să fie postate pe paginile de socializare, cum este facebook, etc, chiar asistenta care a fost sesizată referitor la acest aspect s-a râțoit la mamele care au făcut sesizarea.

D-na Huszarik Alexandrina susține că în momentul în care a fost sesizată referitor la acest aspect, a luat legătura cu asistenta, iar imediat a doua zi s-au luat măsurile care se impun.

D-na Mazuch Marinela susține că păduchele se extinde în păr curat, și nu în păr murdar, precum și alte boli care se preiau în asemenea mod.

D-l Unatinszki Ioan susține că singura problemă este faptul că s-a efectuat eradicarea problemei abia după timp de o săptămână.


D-l Paliș Gligor este de părere că punctul Diverse ar trebui să nici nu existe pe ordinea de zi.


D-l Șomrak Dușan susține că a fost interpelat de către mai mulți cetățeni, chiar a fost contactat telefonic, precum și căutat acasă referitor la angajările care se efectuează pentru fabrica de medicamente care se va construi în localitate, dacă există informații suplimentare referitor la acest aspect.

D-l primar susține că referitor la construirea acestei fabrici nu se mai aude nimic, împreună cu reprezentantul societății a fost în Italia să vadă, și la București la Ministerul Transporturilor, terenul de care societatea a fost interesată a fost întabulat în Carte Funciară, parcelat, însă societatea trebuia să vină cu o scrisoare de intenție, care nu s-a mai depus.

D-l Mokoș Pavel susține că există numeroase persoane care beneficiază de ajutor social, însă nu a fost niciuna să întrebe despre posibilitatea unei eventuale angajări la societatea Agroslavia.

D-l Rău-Lehoczki Adrian-Ilie prezintă rezultatul obținut de către elevul Marc Boldiș la secția judo, medalie de bronz la categoria sub 13 ani.

D-na Faur Maria pune întrebarea care este stadiul lucrării de asfaltare a celor 10 km de străzi din oraș, dacă această lucrare va mai fi efectuată.


D-l primar răspunde că licitația referitor la execuția lucrării va avea loc pe data de 22.07.2011.

D-l Kovacs Ștefan pune întrebarea care este situația investitorului care intenționa construirea fabricii de bioetantol pe terenul proprietatea acestuia.


D-l primar îi răspunde că s-a efectuat o întrevedere cu proprietarii de terenuri agricole, cre solicitau ca resturile vegetale să fie preluate de către investitor de pe câmp, iar investitorul solicita ca acestea să fie aduse la sediu, astfel că nu s-a ajuns deocamdată la nici o înțelegere.

D-l primar susține că face tot posibilul pentru a aduce investitori în Nădlac, solicitând în acest sens și sprijinul consilierilor, poate cunosc ceva investitor care să fie interesat să vină, sau chiar aceștia pot să fie cei care investesc.   


D-l Șproch Sorin este de părere că având în vedere sumele primite cu titlu de despăgubiri pentru terenul pe care trece autostrada, există posibilitatea ca acești locuitori să facă ceva investiție; de asemenea, face precizarea că are informații despre faptul că există posibilitatea ca proiectul cu biomasa să fie eligibil, obținânf finanțare.


D-l Șomrak Dușan este de părere că în cazul în care există posibilitatea unei eventuale investiții în localitate, primii care trebuie să fie informați sunt consilierii, iar pe urmă ceilați locuitori ai orașului.


D-l primar susține că unel aspecte, dar reale au fost publicate în media, dar ceea ce s-a petrecut efectiv.                                                       

Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, d-l Mokoș Pavel, preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 28.06.2011.


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



Preşedinte de şedinţă,                                   Secretar,



                    Mokoș Pavel

                    Gros Alexandru
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