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ROMÂNIA Anexa la HCL nr.33/26.03.2014
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

PROCESUL VERBAL
al desfăşurării şedinţei ordinare din data de 27.02.2014 a Consiliului local Nădlac

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 27.02.2014 a fost
convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.164/20.02.2014, prin convocator
şi înmânarea invitaţiilor.

La lucrările şedinţei participă următorii consilieri: Porubski Ioan Dușan, Șomrak
Dușan- viceprimar, Lupșa Eugen, Paliș Gligor, Paladie Răzvan Florin, Kovacs Ștefan Andrei,
Mazuch Marinela Luminița Felicia, Kszenics Pavel, Harazin Andrei, Faur Maria Carmen,
Bodnărescu Vasile Constantin. Lipsesc consilierii: Ambrus Lubomir Ivan, Balint Ioan Iaroslav,
Kiszel Dușan, Tocila Bogdan Valentin

La ședință mai participă: d-l primar Vasile Ciceac, d-l secretar Alexandru Gros, d-na
Ianecsko Alina- consilier juridic din cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului local al
orașului Nădlac, d-l Cralic Ioan și d-l Gondec Pavel- compartiment contabilitate-casierie din
cadrul primăriei, d-na Ilieș Ioana Dorina- compartiment administrarea patrimoniului local din
cadrul primăriei, d-l Roszkoș Ioan- șef SVSU Nădlac, d-l Hegyes Mihai- administrator S.C.
KOVACS&HEGYES S.R.L., d-l Iamriska Cristian- reprezentant NT-TV.

D-l secretar constată că la ședință este prezentă majoritatea consilierilor aflați în
funcție, astfel declarând  şedinţa legal constituită.

Preşedintele de şedinţă, d-l Paladie Răzvan, 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 27.02.2014.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 30.01.2014.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru îndepărtarea deficiențelor la
normele de apărare împotriva incendiilor.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes
local, care vor fi prestate de beneficiarii Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat,
pentru anul 2014.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de lucrări edilitar-gospodărești,
reparații și dotări finanțate din bugetul local pentru anul 2014.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de investiții pe anul 2014 pe
domeniul public al Orașului Nădlac concesionat Companiei de Apă Arad S.A., care se
realizează din fonduri IID ( Fond de Întreținere Înlocuire și Dezvoltare ).

7.Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra
imobilului situat în orașul Nădlac, str. G. Enescu, nr.74, județul Arad, evidențiat pe parcela nr.
cad.301949, 301949-C1, din CF nr.301949 Nădlac, acordat în baza prevederilor Hotărârii
Consiliului Local Nădlac nr.48/30.09.1997 Direcției Generale a Finanțelor Publice și a
Controlului Financiar de Stat a Județului Arad.
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8.Proiect de hotărâre privind  aprobarea parcelării terenului proprietatea Orașului
Nădlac, în suprafață de 3928 mp, parcela nr. cad.304601, evidențiată în CF nr.304601
Nădlac.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al
aparatului de specialitate al primarului orașului Nădlac.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii de locuinţe  care
nu au acces la locuinţă ANL, a listei de prioritate pentru acordarea locuinţelor pentru tineri,
destinate închirierii şi a listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în
oraşul Nădlac, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe.

11.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului de principiu privind preluarea cu
transfer fără plată a imobilelor ( teren și construcții) situate pe raza extravilanului oraşului
Nădlac din domeniul privat al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin
Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Orad
ea în proprietatea Orașului Nădlac și administrarea Consiliului Local al Orașului Nădlac.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor
nerambursabile din fondurile bugetului local al orașului Nădlac alocate pentru activități
nonprofit de interes local.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr.2 la contractul de
concesiune nr.9016/20.09.2012 și al actului adițional nr.1 la contractul de concesiune
nr.9017/20.09.2012.

14.Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii
Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr.4/2013.

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării finanțărilor nerambursabile
alocate din fondurile bugetului local al Orașului Nădlac pentru activități nonprofit de interes
local în anul 2014.

16.Aviz de principiu în vederea concesionării, precum și a parcelării terenului solicitat
de către S.C. AMROMCO ENERGY S.R.L., în vederea identificării suprafeței solicitate.

17.Prezentarea raportului de activitate al Bibliotecii orășenești Nădlac pe anul 2013,
precum și a calendarului acțiunilor propuse pentru anul 2014.

18.Soluționarea cererii CMI Dr. Bakoș Carol, înregistrată la primăria orașului Nădlac
sub nr.1630/14.02.2014.

19.Diverse.
D-l Porubski Ioan propune ca punctul referitor la aprobarea programului de lucrări

edilitar-gospodărești să fie ultimul, iar având în vedere faptul că există un invitat la ședință,
acesta să-și prezinte problema înaintea dezbaterii punctelor înscrise pe ordinea de zi, deși
aceasta trebuia discutată la punctul diverse.

D-l primar propune următoarele:
- retragerea punctului nr.14 de pe ordinea de zi
- inserarea în locui acestui punct a următorului: Proiect de hotărâre privind alocarea sumei
de 200.000 lei de la bugetul local pentru anul 2014 Clubului sportiv de drept public Victoria
Nădlac

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 27.02.2014”, care este aprobat cu 11 voturi
DA. D-l secretar face precizarea că votul necesar pentru adoptarea proiectului  de hotărâre
este majoritatea consilierilor prezenţi ( 6 voturi ).

Se trece la pct.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței
ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 30.01.2014.

Preşedintele de şedinţă întreabă consilierii dacă sunt obiecţiuni sau completări
referitor la procesul verbal.
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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
30.01.2014”, fiind aprobat cu 11 voturi DA- unanimitate de voturi, votul necesar pentru
adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 6 voturi ).

D-l Hegyes Mihai susține că problema pe care o are a explicat-o și în luna decembrie
se referă la posibilitatea asfaltării drumului De 1672, dacă se dorește sau nu asfaltarea
porțiunii de 250 m de către consiliul local sau nu, problema este faptul că pe acea porțiune
de drum se circulă cu bascule, cine a distrus drumul, ar trebui să îl și întrețină, în luna martie
urmează să facă o investiție cu panouri solare de 3 milioane Euro pe o suprafață de 4,15 ha,
a făcut deja anumite investiții și nu mai poate pleca de aici, este bun plătitor la primărie,
terenul este curți-construcții și plătește pentru acesta impozit la bugetul local, până acum
toate lucrările au fost efectuate din banii acestuia, a procedat și la asfaltare, a pus pietriș,
utilajele au fost închiriate de la primărie, a investit o sumă destul de mare de bani pentru ca
acest drum să fie practicat, până ce nădlăcanii au circulat cu tractoare pe el nu a avut nici o
problemă, dar când s-a început să se circule cu bascule pline de nisip și balastru și distrug
drumul, zilnic fiind nevoit să măture în stație deoarece se face un praf de nedescris, nu mai
poate tolera. Chiar din suprafața proprietate personală a cedat o suprafață de 0,20 ha
pentru nădlăcani, ca aceștia să poată circula atunci cand merg la terenul agricol proprietate
personală.

D-l primar susține că are un deosebit respect pentru tot ce face dumnealui în
localitate, este un investitor care aduce bani la bugetul local, în momentul la care se va lucra
la asfaltare la drumurile din localitate, îl asigură de faptul că se va realiza și porțiunea de 250
ml de care este interesat, din bugetul local nu există această posibilitate, deoarece nu este
trecut acest drum pe program, însă cele două societăți care-și desfășoară activitatea în zonă
au posibilitatea să execute această lucrare, în momentul la care se va lucra la drumul de
legătură Nădlac- Csanadpalota se va rezolva și această porțiune de drum.

D-l Hegyes Mihai susține că poate demonstra cu înregistrări video cât praf se poate
aduna în 4 ore, se circulă cu bascule și se face foarte mult praf.

D-l Paladie Răzvan susține că atunci când vremea va permite, se va face și acea
porțiune.

D-l Hegyes Mihai susține că dorește să cunoască poziția consilierilor, în sensul că dacă
aceștia sunt de acord cu asfaltarea.

D-l Bodnărescu Vasile susține că toți consilierii au fost de acord cu această propunere,
și acordă sprijin pentru asfaltare.

D-l Hegyes Mihai susține că a mai existat o problemă referitor la pomii plantați lângă
drum, care sunt destul de mari și necesită tăiere.

D-l Aldea Ioan susține că a discutat referitor la această problemă cu o societate
specializată, costul aproximativ fiind de 8000 lei.

D-l Hegyes Mihai susține că această lucrare ar ieși mai ieftin cu o persoană care ar
tăia cu drujba arborii, maxim 400 lei, d-l Aldea Ioan susține că este necesar ca această
lucrare să fie făcută totuși de cineva care se și pricepe, deoarece există riscul ca acești pomi
să cadă peste gard și firele de înaltă tensiune. De asemenea, d-l Hegyes Mihai întreabă care
ar fi termenul la care se preconizează execuția lucrărilor la acel drum, deoarece din luna
august a anului trecut este nevoit să măture în fiecare zi din cauza prafului și a mizeriei.

D-l primar susține ca termen 15. martie dacă vremea va permite acest lucru, susține
că a discutat cu d-l Hegyes referitor la această problemă la dânsul în birou, din bugetul local
nu există posibilitatea achitării sumei necesare reabilitării acestui drum, agentul economic
care își desfășoară activitatea acolo, trebuia să repare ce a stricat, însă nu a fost timp
prielnic pentru aceasta.
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D-l Paladie Răzvan este de părere că această lucrare s-ar putea realiza de la bugetul
local, să fie trecută în programul de lucrări, să fie instalat un indicator care să interzică
intrarea vehiculelor mai mari de 5 tone.

D-l Gondec Pavel susține că problema cu praful există pe toate străzile din localitate,
când se fac munci agricole, și la el la stradă și până în casă se face praf, fiind nevoit să spele
aproape zilnic curtea și la stradă din cauza prafului.

Se trece la pct.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru
îndepărtarea deficiențelor la normele de apărare împotriva incendiilor.

D-l Porubski Ioan întreabă dacă s-a rezolvat problema plății indemnizațiilor
personalului voluntar.

D-l Gondec Pavel susține că aceasta este în studiu, în cursul zilei de astăzi a primit
justificarea sumelor aferente lunii iulie a anului 2013 și urmează să le verifice.

Nefiind alte discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat
aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 11 voturi DA, votul
necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8
voturi ).

Se trece la pct.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de
lucrări de interes local, care vor fi prestate de beneficiarii Legii nr.416/2001, privind venitul
minim garantat, pentru anul 2014.

D-na Mazuch Marinela susține completarea anexei și cu alte activități efectuate pe
domeniul public și/sau privat al orașului Nădlac.

Nefiind alte discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat
aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, cu propunerea de completare a
anexei, fiind pronunțate 10 voturi DA, 1 abținere: Bodnărescu Vasile, votul necesar adoptării
proiectului de hotărâre fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ).

Se trece la pct.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de investiții pe anul
2014 pe domeniul public al Orașului Nădlac concesionat Companiei de Apă Arad S.A., care se
realizează din fonduri IID ( Fond de Întreținere Înlocuire și Dezvoltare ).

D-l Paladie Răzvan întreabă care este situația hidranților, dacă s-au pus în cursul
anului 2013.

D-l Roszkoș Ioan susține că este aceeași situație ca și anul trecut, în sensul că nu s-a
pus nici un hidrant.

D-l Aldea Ioan este de părere că după 3 ani ar fi cazul să se și pună ceva.
D-l Lupșa Eugen întreabă dacă din planul de investiții care s-a aprobat pentru anul

2013, s-a realizat ceva, dacă se face urmărirea executării planului, dacă nu, unde sunt
sumele care s-au aprobat pentru anul trecut, justificarea banilor și a lucrărilor, dacă lucrările
nu au fost realizate, să fie reportate pentru acest an.

D-l Aldea Ioan susține că va face luni adresă către Compania de Apă ca aceasta să ne
transmită situația lucrărilor executate, precum și a valorilor cu sumele care au fost investite
în anul 2013.

D-na Mazuch Marinela este de părere că și reprezentantul orașului în Aga ar trebui să
cunoască aceste aspecte.

D-l Paladie Răzvan este de părere că acest proiect de hotărâre ar trebui respins până
ce nu se depune situația lucrărilor executate și a investițiilor efectuate pentru anul 2013.

Nefiind alte discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat
aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 7 voturi DA, 4
abținere: Bodnărescu Vasile, Faur Maria, Porubski Ioan, Kovacs Ștefa, votul necesar
adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție
( 10 voturi ), nefiind întrunită majoritatea necesară adoptării proiectului de hotărâre.

Se trece la pct.6. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită
asupra imobilului situat în orașul Nădlac, str. G. Enescu, nr.74, județul Arad, evidențiat pe
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parcela nr. cad.301949, 301949-C1, din CF nr.301949 Nădlac, acordat în baza prevederilor
Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.48/30.09.1997 Direcției Generale a Finanțelor Publice și a
Controlului Financiar de Stat a Județului Arad.

Nefiind discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 11 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 parcelării terenului
proprietatea Orașului Nădlac, în suprafață de 3928 mp, parcela nr. cad.304601, evidențiată în
CF nr.304601 Nădlac.

Nefiind discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 10 voturi DA, 1 abținere:
Bodnărescu Vasile, 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 hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare
și funcționare al aparatului de specialitate al primarului orașului Nădlac.

Nefiind discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 10 voturi DA, 1 abținere:
Bodnărescu Vasile, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității
consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ).

Se trece la pct.9. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii de
locuinţe  care nu au acces la locuinţă ANL, a listei de prioritate pentru acordarea locuinţelor
pentru tineri, destinate închirierii şi a listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate
închirierii, în oraşul Nădlac, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe.

Nefiind discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 10 voturi DA, 1 abținere:
Bodnărescu Vasile, 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 emiterea acordului de principiu privind
preluarea cu transfer fără plată a imobilelor ( teren și construcții) situate pe raza
extravilanului oraşului Nădlac din domeniul privat al statului şi administrarea Ministerului
Afacerilor Interne, prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea în proprietatea
Orașului Nădlac și administrarea Consiliului Local al Orașului Nădlac.

Nefiind discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 10 voturi DA, 1 abținere:
Bodnărescu Vasile, 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 Regulamentului privind
regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al orașului Nădlac alocate
pentru activități nonprofit de interes local.

D-l Gondec Pavel face precizarea că acest regulament nu se aplică Clubului sportiv,
deoarece acesta este de drept public.

Nefiind alte discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat
aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 10 voturi DA, 1
abținere votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității consilierilor
aflați în funcție ( 8 voturi ).

Se trece la pct.12. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr.2 la
contractul de concesiune nr.9016/20.09.2012 și al actului adițional nr.1 la contractul de
concesiune nr.9017/20.09.2012.

D-l Lupsa Eugen este de parere ca ar trebui efectuata o sesizare catre societatea
Amromco deoarece drumul de exploatare se afla intr-o stare degradata, exista plangeri din
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partea cetatenilor, conform promisiunilor reprezentantilor societatii, dupa efectuarea
lucrarilor, acest drum trebuia readus la starea initiala, de asemenea este necesar sa fie si
intretinut, agricultorii au fost cei care in prima faza au reparat drumul deoarece acesta era
impracticabil pentru agricultura, de asemenea pune intrebarea de ce nu se urmaresc
lucrarile care se executa pe domeniul public, agricultorii sunt cei care suporta toate aceste
aspecte, si tot ei sunt cei care achita anumite taxe la bugetul local.

D-l Somrak Dusan sustine ca inca din anul 2013 s-a solicitat catre societate reparatia
drumului, deoarece agricultorii au avut nevoie sa circule pe acel drum, au reparat ei, pe
urma spre finalul lucrarilor au ajutat si cei de la societate, insa ei erau cei raspunzatori
pentru reparatia drumului.

D-l Kovacs Stefan sustine ca societatea s-a angajat sa intretina acea portiune de
drum.

D-l Lupsa Eugen sustine ca exista hotarari adoptate de catre consiliul local care nu
sunt duse la indeplinire, cetatenii trebuie protejati, societatea desfasoara o activitate
aducatoare de profit, aceasta este obligată sa readuca drumul la starea initiala.

D-l Somrak Dusan sustine necesitatea atentionării societatii sa faca drumul practicabil.
Nefiind alte discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat

aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 11 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.13. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 200.000 lei de la
bugetul local pentru anul 2014 Clubului sportiv de drept public Victoria Nădlac.

Nefiind discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 11 voturi DA, votul
necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majoritatii consilierilor aflați în funcție
( 8 voturi ).

Se trece la pct.14. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării finanțărilor
nerambursabile alocate din fondurile bugetului local al Orașului Nădlac pentru activități
nonprofit de interes local în anul 2014.

D-l Gondec Pavel face precizarea că activitatile sportive fac obiectul unui alt proiect de
hotarare, astfel ca este necesar sa fie sterse din cuprinsul acestui proiect, de asemenea la
pagina 8 din anexa s-a trecut gresit denumirea liceului, fiind necesar sa se faca corectarea
erorii materiale in Liceu Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nadlac.

Nefiind alte discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat
aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 11 voturi DA, votul
necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majoritatii consilierilor aflați în funcție
( 8 voturi ).

Se trece la pct.15. Aviz de principiu în vederea concesionării, precum și a parcelării
terenului solicitat de către S.C. AMROMCO ENERGY S.R.L., în vederea identificării suprafeței
solicitate.

D-l secretar prezinta cererea societatii Amromco care solicita concesionarea unei
suprafete de teren, exista 2 variante, o parcela langa drumul bazei, iar cealalta propunere se
refera la un teren situat vis a vis de societatea Petrom, cele doua terenuri fiind destinate
zonei industriale, avand categoria de folosinta pasune.

D-l Porubski Ioan doreste sa cunoasca daca un foraj pentru sonda se poate amplasa
in imediata apropiere a altor servicii sau investitii mai ales ca acele parcele sunt destinate
pentru zona industriala, fiind si aproape de localitate.

D-l Kovacs Stefan sustine ca aceste parcele sunt la o distanta relativ mica fata de
sonda deja existenta situata langa societatea Westgrain.
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D-l secretar sustine ca aceste parcele se afla si in imediata apropiere a tronsonului
autostrazii si nu cunoaste daca din punct de vedere al urbanismului nu exista vreun
impediment pentru amplasamentul unei asemenea sonde.

D-l Lupsa Eugen este de parere ca ar fi necesar ca reprezentantii societatii sa fie
invitati sa-si prezinte tehnologia folosita, avizul ANRE, sa se cunoasca despre ce este vorba.

D-na Mazuch Marinela este de parere ca este necesar sa fie cunoscuta tehnologia
folosita, mai ales avand in vedere problemele existente in zone imediat apropiate referitor la
gaze de sist, care este tehnologia utilizata, de asemenea autorizatia ANRE.

D-l primar este de parere ca ar fi necesar ca societatea sa vina sa explice despre ce
este vorba.

Nefiind alte discutii la acest punct, se dispune amanarea cu unanimitate de voturi a
solutionarii cererii pentru sedinta viitoare la care vor fi invitati si reprezentantii societatii sa
prezinte documente doveditoare cu privire la activitatea si tehnica utilizata, sens in care se
trece la urmatorul punct, nr.16, Prezentarea raportului de activitate al Bibliotecii orășenești
Nădlac pe anul 2013, precum și a calendarului acțiunilor propuse pentru anul 2014, deoarece
nu sunt observatii referitor la acest punct, se trece la urmatorul punct, nr.17, Soluționarea
cererii CMI Dr. Bakoș Carol, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.1630/14.02.2014.

D-l Lupsa Eugen este de parere avand in vedere aceasta cerere, ca exista in spatiul
solicitat acele incaperi care au destinatie de centru de permanenta, de asemenea mai exista
o cerere depusa de d-na dr. Orban Ecaterina care solicita o recompartimentare, avand
nevoie de 3 mp pentru un grup sanitar.

D-l Somrak Dusan precizează faptul că această cerere se referă nu doar la un grup
sanitar necesar pentru medici,sau personalul aflat în subordine, ci pentru cei 4000 pacienți ai
acestora.

D-l secretar precizeaza faptul ca lucrarea de parcelare, proiectul tehnic, autorizatia de
construire costa destul de mult, aproximativ cat toată lucrarea propriu-zisă.

D-l Lupsa Eugen sustine ca ar fi necesar sa mearga cineva la fata locului sa vada
despre ce este vorba, poate exista o alta solutie din punct de vedere tehnic.

D-l Bodnarescu Vasile este de parere ca ideea infiintarii centrului de permanenta nu
trebuie neglijata, in sensul ca ar fi nevoie de un asemenea serviciu la nivel de localitate.

D-l secretar sustine ca o adresa pentru infiintarea centrului de permanenta a fost
trimisa la fiecare medic in parte, un singur medic a raspuns favorabil la solicitare, ceilalti
medici neraspunzand in vreun fel, practic acestia nu doresc infiintarea centrului de
permanenta. Este de parere ca este necesar sa se ia vreo decizie referitor la spatiile libere
existente la acest imobil, vanzarea cu drept de preemtiune daca vreun medic care
functioneaza acolo doreste sa il cumpere sau daca acestia nu-si manifesta intentia de
cumparare, vanzarea spatiului la licitatie publica.

D-l Bodnarescu Vasile este de parere ca toti medicii ar trebui convocati sa se ma
incerce o negociere cu privire la posibilitatea infiintarii centrului de permanenta, iar in
situatia in care acestia nu doresc acest aspect, se ia o decizie cu privire la spatiul liber,
oricum daca odata ce se vinde nu mai este proprietatea orasului si este bine vandut, nu mai
dispunem de vreun spatiu in acel imobil.

D-l Lupsa Eugen este de parere ca avand in vedere faptul ca toti medicii din localitate
au o varsta destul de inaintata, ar fi bine sa se incerce sa se aduca un medic tanar, iar ca
facilitate sa i se acorde acest spatiu.

Nefiind alte discutii referitor la acest punct, se va proceda la convocarea medicilor
pentru a se vedea daca se doreste infiintarea centrului de permanenta, iar referitor la
cererea celor doi medici se va merge la fata locului sa se faca o constatare referitor la solutia
care se poate adopta.

Se trece la pct.18. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de lucrări
edilitar-gospodărești, reparații și dotări finanțate din bugetul local pentru anul 2014.
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D-l Lupsa Eugen sustine ca din partea comisiei se propune ca suma propusa pentru
acest an pentru reabilitare strazi prin criblura, sa fie alocata pentru reabilitarea duleelor din
zona Viile Vechi unde nu s-a mai intervenit de cativa ani, precum si strada Recoltei, de
asemenea str. I. Slavici- S.C. WESTGRAIN S.R.L. pana la M. Viteazu, aceasta propunere se
efectueaza deoarece nu are sens sa se intervina pe strazile la care se va lucra pentru
canalizare pana ce aceste lucrari nu sunt finalizate.

D-l primar precizeaza faptul ca din anul 2005 la zona Viile Vechi nu s-a mai lucrat si
este necesar sa se intervina, sustine ca mai exista posibilitatea ca aceste lucrari sa fie
efectuate cu piatra concasata, material care este mai ieftin si astfel s-ar putea executa mai
multe lucrari.

D-l Lupsa Eugen propune ca lucrarile de betonare a trotuarelor sa fie efectuate in
urmatoarea ordine de prioritizare: zona liceului pe str. Independentei pana la curba- referitor
la aceasta problema, completeaza d-l Somrak Dusan, cu ocazia acestor lucrari, se va
transmite o adresa catre parohia evanghelica sa procedeze la scoaterea pomilor, deoarece
radacinile acestora deterioreaza deja zidul. D-l Lupsa Eugen sustine ca urmatoarea
propunere pentru betonare trotuare se refera la zona Viile Vechi de la casa Bakos si pana la
sediu gradinita, Cartier nou dupa societatea Moara capricornilor.

D-l Porubski Ioan este de parere ca ar fi mai bine sa se renunte la lucrarile de
betonare a trotuarelor si mai bine s-ar proceda la achizitionarea unui motor nou pentru
masina smurd, deoarece angajatii nu lucreaza, s-au platit deja sume destul de mari pentru
reparatia acestui vehicol, calitatea lucrarilor executate lasa de dorit, costul unui motor nou
s-ar ridica la o suma de aproximativ 6000 euro, este o problema care este necesar sa fie
rezolvata.

D-l Bodnarescu Vasile este de parere ca este necesar sa se vada solutia tehnica, la
orice reparatii care s-au efectuat exista un termen de garantie, d-l Porubski Ioan sustine ca
deja s-a cheltuit o suma destul de mare pentru reparatia acestei masini, aproximativ 16000
euro, iar masina se afla din nou in service.

D-l Porubski Ioan sustine ca la acest vehicol deja se strica mai toate piesele, atunci
cand a fost dus la societatea Compas din Arad, s-au facut poze ca s-a constatat ca in baia de
ulei s-a gasit si o surubelnita, defectiunile dese se fac si datorita interventiilor prost
efectuate.

D-l Lupsa Eugen este de parere ca probabil este si o problema de personal de aceasta
masina a fost distrusa in acest hal.

D-l Porubski Ioan este de parere ca la aceste defectiuni contribuie nu doar problema
personalului, drumurile pline de gropi, dar si faptul ca iarna aceasta aceasta masina nu are
un spatiu incalzit, masina avand 200.000 km in 4 ani.

D-l Bodnarescu Vasile este de parere ca intretinerea masinii ar fi necesar sa fie
trecuta si in fisa postului la soferi.

D-l Lupsa Eugen sustine ca si daca se aloca suma de 6000 euro pentru un motor nou,
nimeni nu poate sa garanteze de faptul ca acest vehicol nu se va defecta din nou.

D-l Bodnarescu Vasile este de parere ca ar fi necesar sa fie efectuata o constatare
tehnica mai amanuntita.

D-l primar sustine ca s-a incercat sa se faca demersuri pentru ca aceasta masina sa
treaca la consiliul judetean si inspectoratul pentru situatii de urgenta, acum ne aflam in
situatia in care daca masina smurdului se defecteaza, oamenii este necesar sa plece acasa,
acestia sunt platiti din bugetul local, eventual daca s-ar reusi sa se aduca o alta masina,
situatia aceasta se afla doar la Nadlac si la Vinga, problema este si distanta localitatii pana la
cel mai apropiat spital care este de 52 km pana la Arad.

D-na Mazuch Marinela constata ca acum ne aflam in situatia ca masina este defecta,
oamenii stau acasa, sunt platiti, serviciul nu poate fi prestat catre populatie, desi aceasta



9

achita contravaloarea acestuia la bugetul local, este normal ca populatia este nemultumita,
ar fi necesar sa se faca o evaluare completa a masinii.

D-l Porubski Ioan este de parere ca aceasta masina trebuie neaparat reparata.
D-l primar sustine ca o rectificare de buget pentru alocarea sumei necesare pentru

achizitionarea unui motor nou se poate face numai in luna iulie, astfel ca este necesar sa fie
gasita o alta solutie.

D-l Porubski Ioan constata ca pe str. Dorobanti care a fost asfaltata anul trecut, s-a
constatat ca exista deja gropi, probabil lucrarea este necesar sa aiba garantie de buna
executie.

D-na Mazuch Marinela sustine ca aceasta lucrare nu a fost inca receptionata, astfel ca
la data efectuarii receptiei, se vor efectua constatarile de rigoare, iar in situatia in care vor
exista deficiente, lucrarea nu se va plati.

Nefiind alte discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat
aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, cu propunerile de modificare mai sus
menționate, fiind pronunțate 10 voturi DA, 1 abtinere- Paladie Razvan, votul necesar
adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție
( 10 voturi ).

Se trece la pct.19. Diverse .
D-l Palis Gligor aduce la cunostinta consiliului faptul ca profesorii de sport de la scoala

nu pregatesc copii pentru a participa la diferite concursuri, astfel ca la concursurile
organizate pentru scoala merge profesorul de la clubul sportiv, la ultimul concurs de volei s-a
constatat faptul ca copii care au participat nu au avut depuse certificatele de nastere, iar
pentru acest considerent au fost chiar depunctati, este de parere ca copii ar trebui indrumati
intr-un fel sa participe la diferite concursuri organizate la nivel scolar.

D-l Paladie Razvan sustine ca a depus la primarie o propunere referitor la posibilitatea
racordarii institutiilor publice la reteaua de gaz, societatea Apoterm va pierde multi clienti
avand in vedere ca multe personae incep sa se racordeze la aceasta retea, astfel ca mult va
avea de plata de acum primaria, precum si cooperativa de consum. Este de parere ca prin
racordarea institutiilor la reteaua de gaz se poate realiza o economie, in sensul ca la fiecare
final de saptamana, centrala s-ar putea decupla si s-ar porni numai luni, atat la primarie cat
si la localurile scolare.

D-l Bodnarescu Vasile este de parere ca ar fi necesar sa fie efectuat un studiu, mai
ales avand in vedere faptul ca in ultimii ani s-a tot investit la reteaua de energie termica,
astfel ca retelele sunt reabilitate, precum si ar fi necesar sa se cunoasca ce costuri ar
presupune trecerea la sistemul de alimentare a institutiilor cu gaze naturale.

D-l Lupsa Eugen sustine ca reteaua de distributie a energiei termice este reabilitata in
proportie de 90 %, este necesar sa se cunoasca daca nu este mai oportun sa fie modernizat
sistemul societatii Apoterm de furnizare a energiei termice, trebuie luat in vedere si aspectul
ca sunt blocuri care deja s-au bransat la reteaua de gaze, insa nu toate persoanele isi permit
sa se branseze la acest sistem, deoarece presupune anumite costuri care sunt destul de
ridicate, costul aproximativ pentru un apartament ridicandu-se la aproximativ 2500 euro, de
asemenea mai exista si magazine, precum si case de locuit, in ce priveste pretul gazului de
exemplu in Ungaria acesta este deja dublu fata de pretul celui din Romania.

D-l Paladie Razvan este de parere ca ar fi bine sa fie efectuate calcule si vazut care
este sistemul cel mai bun de incalzire, poate se gaseste o varianta cu panouri solare, energie
alternativa. De asemenea, in ceea ce priveste panoul publicitar situat in centrul orasului
langa zona piata, sustine necesitatea actualizarii informatiilor, deoarece acestea nu
corespund realității. Propune pentru reclama orasului, sa fie impartite la diferite magazine,
restaurante, pliante cu principalele obiective care se pot vizita in localitatea noastra,
deoarece orasul dispune de o zona cultural vasta, care se poate vizita, însă aceste nu sunt
cunoscute de către cei care tranzitează orașul și posibil să fie interesați de aceste aspecte.
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D-na Mazuch Marinela sustine ca referitor la problema schimbarii destinatiei imobilului
de sediu administrativ in local scoala de pe str. Victoriei, exista propunerea de amenajare a
12 sali de clasa, insa exista si posibilitatea de a se incepe din nou lucrarile de la campus
scolar, astfel ca aceasta problema mai necesita o analiza mai amănunțită.

D-l Bodnarescu Vasile sustine ca in urma cu cateva sedinte a solicitat depunerea de
catre casa de cultura a raportului de activitate cu programul activitatilor care se vor
desfasura pe parcursul anului 2014.

D-l Somrak Dusan sustine ca raportul a fost depus de către casa de cultură si se afla
la dansul, astfel ca va fi prezentat la urmatoarea sedinta de consiliu.

D-l Bodnarescu Vasile mai sustine necesitatea convocarii comisiei locale de ordine
publica.

Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, nefiind alte
discuții, d-l Paladie Răzvan- preşedinte de şedinţă declară închise lucrările şedinţei ordinare a
Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 27.02.2014.

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

Președinte de ședință Secretar
Paladie Răzvan Florin Alexandru Gros
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Anexa la
Hotărârea Consiliului local nr.32/26.03.2014

ORDINEA DE ZI
A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC DIN DATA DE

26.03.2014

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a
Consiliului local din data de 26.03.2014

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 27.02.2014.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.
APOTERM NĂDLAC S.A. pentru anul 2014.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ac
strategiei jude

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local Nădlac
nr.11/30.01.2014.

6.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului oraşului
Nădlac în A.G.A. la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de
Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de investi
domeniul public al Orașului Nădlac concesionat Companiei de Apă Arad S.A., care se
realizează din fonduri IID ( Fond de Între

8.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei
9.Prezentarea raportului referitor la asisten
10.Prezentarea raportului privind activitatea Poli

01.01.2013-31.12.2013.
11.Prezentarea procesului verbal referitor la inventarierea bunurilor oraşului

Nădlac pe anul 2013, nr.14449/30.12.2013.
12.Prezentarea raportului primarului oraşului Nădlac asupra stării economice,

sociale şi de mediu a Oraşului Nădlac în anul 2013, nr.2450/04.03.2014.
13.Proiect de hotărâre privind reprezentarea intereselor Consiliului Local al

Orașului Nădlac în Dosar nr.5244/108/2013 de către Cabinet Avocat Vodă Petru Rareș.
14.Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Nădlac

nr.14/30.01.2014.
15.Diverse.

PREŞEDINTE DE
PALADIE RĂZVAN FLORIN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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