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ROMÂNIA Anexa la HCL nr.67 din 15.04.2010
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

PROCES VERBAL
încheiat azi 30.03.2010 în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al

oraşului Nădlac

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de
130.03.2010 a fost convocată în baza Dispoziţiei primarului oraşului Nădlac
nr.291/25.03.2010, prin convocator şi înmânarea invitaţiilor.

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

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

În calitate de invitaţi la şedinţă mai participă: d-l Aldea Ioan- compartiment
administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei, d-na Ilieş Dorina- compartiment
administrarea patrimoniului local.

D-l secretar constată legalitatea constituirii şedinţei deoarece majoritatea
consilierilor în funcţie sunt prezenţi.

D-l secretar face precizarea că votul necesar adoptării proiectului de hotărâre
este votul majorităţii consilierilor prezenţi.

Preşedintele de şedinţă, d-l Lupşa Eugen, 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 30.03.2010.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Local Nădlac din data de 12.03.2010.

3.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului
Local Nădlac nr.184/18.12.2009.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă a autoturismului marca
Dacia 1310 L către Serviciul Centrului de Zi de îngrijire a copiilor Nădlac.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii pe cale amiabilă a contractului
de închiriere nr. 5498 din 08.05.2008.

6.Proiect de hotărâre privind avizul de principiu referitor la asocierea Oraşului
Nădlac cu Oraşul Novy Bydzov- Cehia.

7.Soluţionarea cererii S.C. ROM DIVERS AUTO S.R.L., înregistrată la primăria
oraşului Nădlac sub nr.3229/16.03.2010.

8.Soluţionarea cererii d-nei Radici Alena- Veronica, înregistrată la primăria
oraşului Nădlac sub nr.3451/22.03.2010.

9.Diverse.
Deoarece nu mai sunt alte propuneri sau modificări referitor la ordinea de zi,

preşedintele de şedinţă supune la vot „Proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinei
de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 30.03.2010”, care
este aprobat cu 13 voturi DA ( unanimitate de voturi ). Se face precizarea că votul
necesar pentru adoptarea proiectului  de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi
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( 7 voturi ).
Preşedintele de şedinţă întreabă consilierii dacă sunt obiecţiuni referitoare la

procesul verbal încheiat în şedinţa extraordinară a Consiliului Local din data de
12.03.2010, pus la dispoziţia consilierilor, odată cu invitaţia pentru şedinţă.

D-l Orban Balazs susţine următoarele:
- referitor la punctul de pe ordinea de zi referitor la aprobarea bugetului pentru anul
2010 la capitolul referitor la Cultură, recreere şi religie a votat contra acestui capitol,
iar la voturi apare că a fost pentru acest proiect de hotărâre
- de asemenea la Diverse când a fost vorba despre serviciul Smurd, a susţinut că
angajaţii lucrează 24 cu 24, nu 12 cu 24, din acest motiv nefiind respectate prevederile
legale în vigoare

D-l secretar susţine că procesul verbal se va verifica, iar în cazul în care se
constată din înregistrările şedinţei că s-a redactat greşit, acesta se va corecta în mod
corespunzător.

Deoarece nu mai sunt alte obiecţiuni, se supune la vot „proiectul de hotărâre
privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din
data de 23.02.2010”, cu propunerea de modificare în caz că se constată că s-a redactat
eronat, care este aprobat cu 12 voturi DA şi 1 abţinere: Orban Balazs; votul necesar
pentru adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 7
prezenţi ).

Se trece la pct.3: „Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la
Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.184/18.12.2009.”

Nefiind discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate cărora s-a
solicitat avizul, se acordă aviz favorabil, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul
de hotărâre, fiind pronunţate 13 voturi DA ( unanimitate de voturi ); d-l secretar face
precizarea că votul necesar adoptării proiectului de hotărâre este votul majorităţii
consilierilor în funcţie ( 8 voturi ).

Se trece la pct.4 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind
aprobarea dării în folosinţă a autoturismului marca Dacia 1310 L către
Serviciul Centrului de Zi de îngrijire a copiilor Nădlac.”

Nefiind discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate cărora s-a
solicitat avizul, se acordă aviz favorabil, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul
de hotărâre, fiind pronunţate 13 voturi DA ( unanimitate de voturi ); d-l secretar face
precizarea că votul necesar adoptării proiectului de hotărâre este votul majorităţii
consilierilor în funcţie ( 8 voturi ).

Se trece la pct.5 de pe ordinea de zi: « Proiect de hotărâre privind
aprobarea rezilierii pe cale amiabilă a contractului de închiriere nr. 5498 din
08.05.2008. ».

Nefiind discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate cărora s-a
solicitat avizul, se acordă aviz favorabil, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul
de hotărâre, fiind pronunţate 12 voturi DA şi 1 abţinere: Orban Balazs; d-l secretar
face precizarea că votul necesar adoptării proiectului de hotărâre este votul a 2/3 din
numpărul consilierilor aflaţi în funcţie ( 10 voturi ).

Se trece la pct.6 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind avizul de
principiu referitor la asocierea Oraşului Nădlac cu Oraşul Novy Bydzov-
Cehia.”

Nefiind discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate cărora s-a
solicitat avizul, se acordă aviz favorabil, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul
de hotărâre, fiind pronunţate 13 voturi DA ( unanimitate de voturi ); d-l secretar face
precizarea că votul necesar adoptării proiectului de hotărâre este votul majorităţii
consilierilor aflaţi în funcţie ( 8 voturi ).

Se trece la pct.7: „Soluţionarea cererii S.C. ROM DIVERS AUTO S.R.L.,
înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr.3229/16.03.2010.”

D-l Lupşa Eugen susţine următoarele:
- la o şedinţă anterioară s-a dispus medierea comisiei stabilite cu reprezentanţii acestei
societăţi, această întrunire nefiind nici până în data de astăzi materializată, deoarece
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nu au venit reprezentanţii firmei
- societatea menţionată în adresă ca şi partener cert nu a fost identificată, dacă era aşa
de sigură această relaţie de colaborare, trebuia să se depună la primărie o
recomandare, sau adresă din care să rezulte aceste aspecte
- a procedat la căutarea acestei societăţi recomandate din SUA, însă aceasta nu a fost
găsită

D-l Orban Balazs pune întrebarea dacă cele societatea nu a dat telefon sau nu s-
a prezentat la primărie.

D-na Mazuch Marinela susţine că consiliul local nu are obligaţia de a căuta
societăţi de pe tot globul pământesc, se trage doar de timp, societatea se pare că nu
este în stare să gestioneze afacerea; propune iniţierea proiectului de hotărâre cu
privire la rezilierea contractului de vânzare- cumpărare, deoarece cu siguranţă procesul
pe calea instanţei va fi de durată, iar cu cît se demarează procedura mai repede, cu
atât terenul va deveni mai repede disponibil, deoarece acest investitor nu a dovedit
buna credinţă.

D-l primar susţine că a dat telefon la reprezentantul societăţii, pentru a se
efectua acea mediere, dar acesta susţine că are probleme de sănătate, fiind internat în
spital.

Nefiind alte discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot demararea procedurii
de reziliere a contractului de vânzare- cumpărare asupra terenului încheiat cu S.C.
ROM DIVERS AUTO S.R.L., toţi consilierii prezenţi la şedinţă fiind de acord, votul
necesar pentru acordarea avizului de principiu fiind 2/3 din numărul consilierilor aflaţi
în funcţie ( 10 voturi ).

Se trece la pct.8: „Soluţionarea cererii d-nei Radici Alena- Veronica,
înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr.3451/22.03.2010. »

D-l secretar susţine că cererea se referă la cumpărarea construcţiei situate în
zona Vămii, fostul shop Oana, proprietarul este Oraşul Nădlac, această construcţie la
data rezilierii contractului a fost donată către primărie, valoarea acesteia fiind stabilită
la suma de 30.000 lei, nu există însă o evaluare a clădirii din care să rezulte valoare
acesteia, dacă consiliul local decide vânzarea acesteia, se impune efectuarea unei
evaluări de către o societate specializată.

D-l Lupşa Eugen pune întrebarea dacă s-a încercat închirierea acestei construcţii
împreună cu terenul, de la data la care acestea au devenit libere.

D-l secretar susţine că mai există şi alte spaţii libere, respectiv Marlboro,
Universal Florex, există două posibilităţi vânzarea construcţiei cu obligarea
proprietarului la încheierea unui contract de închiriere având ca obiect terenul sau
există şi posibilitarea cumpărării terenului în baza dreptului de preemţiune, precum şi
posibilitatea desfiinţării acesteia. în baza autorizaţiei de demolare. Se pune întrebarea
dacă consiliul local va avea de pierdut sau de câştigat dacă va vinde această
construcţie.

D-l Onea Mircea susţine că valoarea acestei construţii s-ar ridica la aproximativ
2000 Euro, aceste panouri nu se mai pot refolosi, valoarea clădirii nefiind mare, nimeni
nu va cumpăra această construcţie la suma de 300.000 lei pentru că nu este valoarea
reală a acesteia.

Nefiind alte discuţii, având în vedere propunerile care s-au făcut, preşedintele de
şedinţă supune la vot propunerea de elaborare a unui raport de evaluare a construcţiei,
cu vânzarea prin lictaţie publică a acesteia, urmând a fi prezentat în acest sens spre
aprobarea consiliului local proiectul de hotărâre referitor la vânzare prin licitaţie
publică, toţi consilierii prezenţi fiind de acord cu această propunere ; votul necesar
acordării avizului de principiu fiind 2/3 din numărul consilierilor aflaţi în funcţie ( 10
voturi).

Se trece la pct.9 : « Diverse. »
D-l Cioarsă Ştefan ridică problema porumbeilor care lasă mizerie pe toate

acoperişurile blocurilor, precum şi copertinele magazinelor, ca şi constatare este şi
faptul că sunt unii locatari de la blocuri care efectiv desfac acoperişul pentru a putea
intra în pod porumbeii.
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D-l primar susţine că a fost la primărie un reprezentant de la o societate care se
ocupă de îndepărtarea porumbeilor şi se va interesa de costurile intervenţiei.

D-na Mazuch Marinela este de părere că asociaţia de locatari este cea care
trebuie să se ocupe de curăţenia la blocuri.

D-l Mokoş Pavel susţine că trebuie dat avertisment de către poliţia comunitară la
asociaţiile de locatari, să treacă la curăţenia acestora, în caz contrar să se treacă la
amenzi până la asanarea fenomenului.

D-l primar informează consilierii de faptul că la o şedinţă anterioară a consiliului
s-a aprobat reducerea chiriei începând cu luna aprilie 2010 la S.C. SANTO
INTERNATIONAL S.R.L. la 1 Euro/mp/lună până la începerea activităţii, societatea însă
a achitat chiria anticipat pentru o perioadă de 3 luni pentru preţul iniţial de 3
Euro/mp/lună, conform contractului.

D-l Porubski Ioan pune întrebarea care este stadiul negocierilor cu societatea
care a intenţionat să închirieze ştrandul oraşului.

D-l secretar susţine că este în curs de elaborare documentaţia referitor la
concesionarea prin licitaţia publică a ştrandului, conform prevederilor legii achiziţiilor
publice, iar în momentul când aceasta va fi definitivată, va fi supusă dezbaterii şi
aprobării consiliului local.

D-l viceprimar susţine că probabil d-l consilier pune întrebarea dacă ştrandul îşi
va deschide activitatea în acest an. Societatea care s-a interesat de ştrand, doreşte
iniţierea unui proiect de accesare de fonduri nerambursabile, procedura închirierii
acestuia ar fi de mai scurtă durată, însă pentru accesare de fonduri este necesară
concesiunea. Referitor la problema porumbeilor, d-l Aldea Ioan fiind prezent în cadrul
şedinţei şi-a notat această problemă, şi va lua măsuri în vederea rezolvării acestor
probleme după trecerea sărbătorilor Pascale.

D-na Huszarik Alexandrina susţine că a sesizat de faptul că la clădirea de lângă
sediul viitoarei primăriii sunt tineri care se duc acolo, se caţără pe pereţii clădirii,
existând pericolul să cadă, cine va răspunde în caz că va cădea cineva de acolo.

D-l Lupşa Eugen este de părere că orice construcţie care este în curs de execuţie
trebuie să fie îngrădită.

D-l Onea Mircea pune întrebarea dacă pentru acea fundaţie s-a achitat impozitul
pentru clădire şi teren.

D-l secretar susţine că se va verifica dacă asociaţia de locatari care a construit
acea fundaţie mai există, proprietarul terenului este Oraşul Nădlac, iar construcţia a
fost edificată de către asociaţie, în cazul în care aceasta nu mai există, se va proceda la
preluarea construcţiei, se va verifica, pentru a se intra în cel mai scurt timp în
legalitate.

D-na Mazuch Marinela este de părere că trebuie verificat dacă acea asociaţie mai
există, cât valorează acea construcţie, cât datorează acea asociaţie cu titlu de impozit,
iar funcţie de datele care se vor obţine, se va lua decizia legală care se impune în acest
caz.

D-l secretar susţine că la şedinţa viitoare va informa consiliul referitor la cele
constatate.

Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, d-l Lupşa
Eugen, preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei extraordinare a
Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 30.03.2010.

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

Preşedinte de şedinţă, Secretar,
Lupşa Eugen Gros Alexandru


