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ROMÂNIA        
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

PROCES VERBAL
încheiat azi 30.03.2011 în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al 

oraşului Nădlac

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de
30.03.2011 a fost convocată în baza Dispoziţiei primarului oraşului Nădlac 
nr.776/22.03.2011, prin convocator şi înmânarea invitaţiilor.

La lucrările şedinţei participă următorii consilieri, din total de 14 consilieri în 
func�ie: Cioarsă Ştefan Traian, Huszarik Alexandrina, Kovacs Ştefan Andrei, Mazuch 
Marinela, Rău Lehoczki Adrian-Ilie, Orban Balazs, Kiszel Duşan, Mokoş Pavel, 
Unatinszki Andrei Ioan, Şproch Sorin Ivan- viceprimar- 10 consilieri prezen�i. Lipsesc
motivat consilierii: Faur Maria Carmen, Paliş Gligor, Lupşa Eugen, Şomrak Duşan.

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 Mako Jelmira- Bibioteca 
Ora�ului Nădlac, d-l Pop Ioan �i d-l Nica Ferco Alina- Serviciul Poli�iei Locale Nădlac.

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

Preşedintele de şedinţă, d-l Şproch Sorin Ivan- ales în cadrul şedinţei din data de 
30.03.2011, prezintă proiectul ordinei de zi al şedinţei Consiliului Local de astăzi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a 
Consiliului local din data de 30.03.2011.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a 
Consiliului Local Nădlac din data de 15.03.2011.

3.Proiect de hotărâre privind reorganizarea Poliţiei Comunitare în structură de 
Poliţie Locală Nădlac– ca  serviciu  în cadrul aparatului  de specialitate al primarului 
oraşului Nădlac.

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

5.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcţii, 
precum şi a numărului de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Local referitor la 
implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului 
şi urbanism din oraşul Nădlac.

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

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

9.Prezentarea raportului privind activitatea Poliţiei Comunitare  Nădlac in 
perioada 01.01.2010 – 31.12.2010.

10.Prezentarea raportului primarului oraşului Nădlac asupra stării economice, 
sociale şi de mediu a Oraşului Nădlac în anul 2010.

11.Diverse.
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Nefiind propuneri referitor la modificarea sau completarea ordinei de zi, 
pre�edintele de �edin�ă supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 30.03.2011, 
care este aprobat cu 10 voturi DA- unanimitate de voturi. Se face precizarea că votul 
necesar pentru adoptarea proiectului  de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi 
( 6 voturi ).

Preşedintele de şedinţă întreabă consilierii dacă sunt obiecţiuni referitoare la 
procesul verbal încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de 
15.03.2011, pus la dispoziţia consilierilor, odată cu invitaţia pentru şedinţă.

Deoarece nu sunt obiecţiuni sau completări, se supune la vot „proiectul de 
hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local 
Nădlac din data de 15.03.2011”, care este aprobat cu 10 voturi DA- unanimitate de 
voturi; votul necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea 
consilierilor prezenţi ( 6 voturi ).

Se trece la pct.3: “Proiect de hotărâre privind reorganizarea Poliţiei 
Comunitare în structură de Poliţie Locală Nădlac– ca  serviciu  în cadrul 
aparatului  de specialitate al primarului oraşului Nădlac.”

Nefiind discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz 
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind aprobat cu 10 voturi DA-
unanimitate de voturi, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul 
majorită�ii consilierilor prezen�i ( 6 voturi ).

Se trece la pct.4: “Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 
de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale Nădlac.”

Nefiind discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz 
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind aprobat cu 10 voturi DA, votul 
necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorită�ii consilierilor prezen�i      
( 6 voturi ).

Se trece la pct.5: “Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, 
a statului de funcţii, precum şi a numărului de personal din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului.”

Nefiind discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate s-a acordat aviz 
favorabil, pre�edintele de �edin�ă supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind 
aprobat cu 10 voturi DA, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul 
majorităţii consilierilor prezenţi ( 6 voturi ).

Se trece la pct.6: “Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului
Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor 
de amenajare a teritoriului şi urbanism din oraşul Nădlac.”.

Nefiind discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate s-a acordat aviz 
favorabil, pre�edintele de �edin�ă supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind 
aprobat cu 10 voturi DA, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul 
majorităţii consilierilor în func�ie ( 8 voturi ).

Se trece la pct.7: “Raport de activitate pe anul 2010 al Bibliotecii 
orăşeneşti Nădlac; Programul acţiunilor culturale propuse pe anul 2011.“

D- �proch Sorin sus�ine că materialele au fost primite de către consilieri pe e-
mail, acestea fiind studiate, fiind vorba depsre o activitate bogată, cu multe realizări.

D-l Rău-Lehoczki Adrian-Ilie felicită Biblioteca pentru activitatea depusă, urând 
success în cointinuare din partea comisiei de sănătate.

D-na Mako Jelmira mul�ume�te pentru aprecierea activită�ii, precizând că s-a 
reu�it introducerea căr�ilor în computer, s-a efectuat inventarul obiectelor, existând 
în acest moment aproximativ 42.000 căr�i, CD-uri, casete audio, există de asemenea 
internet pentru public, această ramură fiind frecventată de către tineri, elevi, dar �i 
pensionari.

Nefiind alte discu�ii, se trece la pct.8: “Prezentarea procesului verbal 
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referitor la inventarierea bunurilor primăriei oraşului Nădlac pe anul 2010, 
nr.14480/30.12.2010“, materialul a fost trimis consilierilor pe e-mail, nu sunt 
interven�ii sau păreri referitor la acest punct de pe ordinea de zi.

Se trece la pct.9: “Prezentarea raportului privind activitatea Poliţiei 
Comunitare  Nădlac in perioada 01.01.2010 – 31.12.2010. “

Activitatea este apreciată ca fiind foarte bună, nefiind discu�ii referitor la 
materialul depus, se mul�ume�te celor prezen�i pentru activitatea �i raportul depus
�i se trece la pct.10: “Prezentarea raportului primarului oraşului Nădlac asupra 
stării economice, sociale şi de mediu a Oraşului Nădlac în anul 2010. “

D-l Orban Balazs sus�ine că există câteva inadverten�e referitor la Cap. 
Sănătate, nefiind men�ionat dr. Hohl Iosif �i nici d-na dr. Petroi Veronica- care este 
statutul acesteia, are sau nu cabinet oficial, fiind men�ionat dr. Ferencz Ernest.

D-l �proch Sorin sus�ine că are de efectuat remarcă referitor la acest raport, 
care necesită o revizuire, deoarece în acesta există date care sunt �i din anul 2007, 
aceasta în ce prive�te Cap. Învă�ământ.

D-l Rău-Lehoczki Adrian-Ilie sus�ine referitor la Cap. Cultură, acesta este destul 
de bine reprezentat, dar referitor la Sport se putea scrie mai mult, dar sunt anumite 
discu�ii referitor la pregătirea consilierilor locali, deoarece de exemplu în ce prive�te 
raportul Cur�ii de Conturi, sigur sunt consilieri care nu îl pot aprecia, de asemenea în 
raport există �i gre�eli de ortografie.

Se trece la pct.11: “Diverse.”
D-l Moko� Pavel sus�ine că există un cioban de la �eitin care face legea singur 

pe pământurile locuitorilor ora�ului Nădlac, chiar acum i s-a distrus o suprafa�ă de 8 
h de porumb, la altul lucernă, grâu, nimeni nu-i face nimic, deoarece nu a fost prins 
asupra faptului, dacă se iau oile, proprietarul de teren este acuzat că le fură, 
proprietarul de teren nu poate sta paznic la toate terenurile pe care de de�ine, 
proprietarii de teren primesc subven�ii de la Guvern, UE pentru terenurile de�inute, 
munca depusă este în zadar deoarece vin ciobanii cu oile �i ditrug recolta, de pe 1 ha 
porumb s-a recoltat aproximativ 2000 kg, când media produc�iei este de 3500 kg/ha, 
momentan referitor la paguba depusă nu a depus nici o sesizare, deoarece doar azi a 
recoltat.

D-l secretar sus�ine că există o hotărâre de consiliu referitor la pă�unat, 
fiecare proprietar de ovine este obligat este obligat să declare unde stă cu oile, care 
este traseul, protocolul obligatoriu se depune la biroul agricol din cadrul primăriei, este 
stabilit clar că nu pot pă�una ciobanii de la alte localită�i pe teritoriul ora�ului 
Nădlac,fiecar ecaz în parte se analizează, principal este ca acesta să fie sesizat, se 
poate anun�a chiar �i telefonic, poli�ia locală merge în teren �i stabile�te 
sanc�iunea.

D-l primar sus�ine referitor la ini�iativa d-lui Kovacs �tefan din anii trecu�i de 
a se crea o perdea de protec�ie în suprafa�ă de 7 ha în extravilanul ora�ului, s-a 
reu�i elaborarea �i aprobarea atât a studiului de fezabilitate, cât �i a proiectului, în 
urma acestora s-a reu�it ob�inerea din partea Direc�iei Silvice Arad a unei cantită�i 
de 17.000 puie�i de salcâm, deoarece s-a stabilit că se pretează pentru terenul care 
este destinat perdelei de pomi, urmând ca în maxim 14 zile să se mobilizeze oamenii 
�i să se planteze puie�ii. Au fost implicate �i societă�ile agricole din localitate, 
trebuia realizată cură�area de dinainte de plantare, solul nu permite însă efectuarea 
arăturii astfel cum s-ar fi dorit, deoarece nivelul apei freatice este foarte sus, s-a 
discutat cu părintelke Săcui să vină cu un burghiu mecanic la tractor pentru a face 
gropile, dacă timpul va permite, această ac�iune trebuie demarată fiind deosebit de 
importantă. Zona de pă�unat este a d-nei Ple� Eugenia care are împrejmuită 
pă�unea cu gard electric, astfel că nu vor fi probleme în ce prive�te distrugerea 
puie�ilor.

D-na Huszarik Alexandrina sus�ine că la această ac�iune pot să fie mobiliza�i 
�i elevii claselor IX-XII.
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D-l Kovacs �tefan sus�ine că din partea Direc�iei Silvice Arad vor fi mobilizate 
un număr de 20 persoane care vor participa la ac�iunea de plantare a puie�ilor.

D-l Unatinszki Andrei sesizează problema lipsei indicatorilor rutieri între 
drumurile de legătură către str. Dr. M. Luther, deoarece la data la care s-a procedat la 
asfaltarea străzii dr. M. Luther, s-au pus indicatorare de Cedează trecerea către 
această stradă, însă nu la toate drumurile de legătură, astfel că această problemă 
trebuie rezolvată. De asemenea sesizează problema echipamentelor de joacă pentru 
copii montate în parcul din centrul ora�ului, acestea s-au defectat, existând riscul 
producerii de blocare �i producere de accidente, această problemă trebuie rezolvată.

D-l Cioarsă �tefan sesizează problema co�urilor stradale din centrul ora�ului, 
precum �i a pubelelor din fa�a hotelului, care trebuie înlocuite.

D-l Kiszel Du�an sesizează imaginea din zona Vamă, unde e plin de �igani care 
spală parbriz, spală Tir-uri, e dezatru, turi�tii care intră în �ară, se sperie, �i pur �i 
simplu pleacă, situa�ia e dezastruoasă, afectând �i imaginea ora�ului, este neapărat 
nevoie să se ia măsuri, a fost sesizată �i Poli�ia ora�ului, s-a ajuns deja la injurii, 
amenin�ări, iar situa�ia poate să degenereze.

D-l Orban Balazs sus�ine că din raportul întocmit de către Curtea de Conturi 
rezultă anumite sume care este necesar să fie recuperate, 200.000 lei avans din 2010 
pentru anul 2011, de asemenea salaria�ii primăriei trebuie să returneze anumite 
sume.

D-l primar sus�ine că unele din problemele semnalate au fost deja 
reglementate, suma de 200.000 lei la care se face referire, a fost plătită având în 
vedere sumele primite de la Consiliul Jude�ean Arad la sfâr�itul lunii decembrie, dacă 
nu se achita, acea sumă era pierdută, problemele semnalate se pot rezolva, referitor la 
returnarea sumelor de către salaria�i, fiecare dintre ace�tia �tie că are de returnat.

Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, d-l Şproch 
Sorin Ivan, preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei extraordinare a 
Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 30.03.2011.

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

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


