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ROMÂNIA Anexa la HCL nr.160 din 27.12.2010
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

PROCES VERBAL
încheiat azi 15.12.2010 în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al

oraşului Nădlac

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de
15.12.2010 a fost convocată în baza Dispoziţiei primarului oraşului Nădlac
nr.944/10.12.2010, prin convocator şi înmânarea invitaţiilor.

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

La şedinţă mai participă: d-l primar Vasile Ciceac, d-l secretar Alexandru Gros şi
d-na consilier juridic Crişan Alina. În calitate de invitaţi la şedinţă mai participă: d-l
Cralic Ioan şi d-na Boari Ana din partea compartimentului contabilitate-casierie.

Preşedinte de şedinţă este d-l Rău Lehoczki Adrian-Ilie, ales în această funcţie în
cadrul şedinţei din data de 05.10.2010.

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 Rău Lehoczki Adrian-Ilie, 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 15.12.2010.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei
extraordinare a Consiliului Local Nădlac din data de 07.12.2010.

3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Consiliului Local al oraşului Nădlac pe anul 2010.

4.Diverse.
Deoarece nu sunt 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 15.12.2010”, care este
aprobat cu 11 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 extraordinară a Consiliului Local din data de
07.12.2010, pus la dispoziţia consilierilor, odată cu invitaţia pentru şedinţă.

Deoarece nu sunt obiecţiuni sau completări, se supune la vot „proiectul de
hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local
Nădlac din data de 07.12.2010”, care este aprobat cu 11 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 hotărâre privind rectificarea bugetului de
venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al oraşului Nădlac pe anul 2010.”
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Din partea comisiei economice şi a celei de sănătate se acordă aviz favorabil
proiectului de hotărâre, dar cu amendamente care se vor ridica la dezbaterea acestui
proiect de hotărâre.

Din partea comisiei de urbanism, susţine d-l Onea Mircea, se acordă aviz
nefavorabil acestui proiect de hotărâre. De asemenea, se ridică problema sumei care se
propune ca rectificare pentru iluminat public de 50.000 lei, sunt cumva datorii
acumulate pentru curentul consumat, de asemenea suma de 50.000 lei se propune
pentru protecţia mediului.

D-na Boari Ana răspunde că este vorba despre lucrări de canalizare,
decolmatare, lucrări care au fost efectuate, dar s-ar putea că sumele care sunt trecute
în buget să nu corespundă cu ceea ce există aprobat prin buget. Referitor la iluminatul
public, este vorba de facturile aferente lunilor noiembrie-decembrie, se propune
alocarea acestei sume pentru achitarea facturii, care însă încă nu a venit şi nu se
cunoaşte suma exactă, s-ar putea să nu fie nevoie de toată această sumă.

D-l Şproch Sorin completează că este vorba despre lucrările efectuate pe străzile
G. Enescu, Dorobanţi, M. Eminescu, G. Coşbuc, lucrări care au fost executate de către
societatea Apoterm.

D-na Boari Ana susţine că rectificarea de buget trebuie astfel efectuată încât
sumele să fie trecute corect, credibil, iar cheltuirea sumelor, funcţie de priorităţi revine
în sarcina ordonatorului principal de credite, sumele primite trebuie repartizate pe
cheltuieli în buget, chiar dacă se vor cheltui pe alte capitole decât se propune acum
rectificarea de buget.

D-na Huszarik Alexandrina ridică problema cheltuielilor reprezentând reparaţiile
la localurile şcolare care este necesar să se achite.

D-l primar susţine că intenţionează ca sumele primite cu titlu de despăgubiri
pentru autostradă să fie repartizate astfel: 100.000 lei pentru chirii localuri şcolare,
totalul de plată fiind aproximativ 550.000 lei, Energoterom suma totală de plată este
250.000 lei, se propune a se achita 64.000 lei, tuburi canalizare pluvială, poreţe pe
străzile G. Enescu, M. Viteazul-59.000 lei, pietruire străzi-5000 lei, reţele termice-
70.000 lei, 10.000 lei pentru suflători.

D-l viceprimar susţine că mai trebuie primită cu titlu de despăgubiri pentru
autostradă o sumă de aproximativ 300.000 lei, se preconizează că pentru încasări la
impozite şi taxe se va mai încasa aproximativ 300.000 lei în acest an, de asemenea o
altă încasare va fi pe proiectul transfrontalier şcolar-300.000 lei, Csanadpalota-200.000
lei, sume care s-au virat din bugetul local pentru a putea demara aceste proiecte şi
sumele urmează să se primească de la UE, făcând totodată precizarea că plata
facturilor se va efectua de către ordonatorul principal de credite funcţie de priorităţi.

D-l primar susţine că la chirii localuri şcolare este necesar să se vireze sumele,
cultele religioase având de achitat către prestorii de lucrări sume considerabile.

D-l viceprimar susţine că bugetul local a fost afectat de programele de finanţare
europeană, anul viitor eventual se va accesa credit de finanţare, deoarece sumele care
se virează ca şi cofinanţare afectează bugetul.

D-l Rău-Lehoczki Adrian susţine că se înţelege că rectificarea de buget de azi
este de fapt o rectificare de buget virtuală, se impune însă a se cunoaşte cum se vor
cheltui exact sumele primite.

D-l Onea Mircea este de părere că sumele care s-au virat acest an către
societatea Apoterm sunt foarte mari, 600.000 lei, ceea ce este foarte mult faţă de
numărul benficiarilor de termoficare, care sunt apriximativ 200. S-a trecut pentru
piatră spartă suma de 77.000 lei, câtă cantitate de piatră reprezintă această sumă.

D-na Boari Ana îi răspunde că nu poate răspunde exact la această întrebare,
deoarece este vorba de piatră în dimensiuni diferite, precum şi cheltuieli de transport.

D-l Onea Mircea este de părere că suma propusă pentru deszăpeziri este mare-
50.000 lei.

D-l primar susţine că suma s-a calculat pentru 3 utilaje a câte 4 ore pe zi, poate
că nu va fi necesară toată această sumă, funcţie de vreme.

D-na Huszarik Alexandrina susţine că şi şcoala mai are datorii de achitat către
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societatea Apoterm.
D-l Rău-Lehoczki Adrian este de părere că pentru şcoală dacă s-ar putea

repartiza o sumă de 150.000 lei ar fi ideal, 100.000 lei pentru chirii, restul pentru
datoriile către Apoterm, precum şi facturile restante neachitate.

D-l primar este de părere că pentru chirii este necesar să se repartizeze sumele,
deoarece fiecare dintre culte are datorii care este necesar să fie achitate, datoriile către
Apoterm mai pot aştepta.

D-na Boari Ana susţine că colaborează foarte bine cu d-na contabilă de la şcoală,
iar propunerile de rectificare au fost efectuate împreună cu aceasta. Chiar în luna
noiembrie, primăria Nădlac s-a confruntat chiar cu lipsă hârtie, toner, sume insuficiente
pentru salarii, deoarece avea de achitat sume importante către furnizorii acestor
servicii.

D-l Kovacs Ştefan este de părere că în cazul în care primăria susţine continuarea
tradiţiilor, iar salariile suflătorilor din turnul bisericii evanghelice sunt achitate de către
aceasta, suma de 10.000 lei care se propune a se vira în acest an din bugetul local este
insuficientă, propunând ca suma care se va repartiza să fie de 20.000 lei, să se taie de
la iluminat public deoarece nu este necesar la acest capitol toată suma propusă ca
rectificare de buget.

D-l viceprimar susţine că sumele trebuie rectificate prin buget, iar sumele se vor
vira funcţie de priorităţile stabilite de către ordonatorul principal de credite.

D-na Huszarik Alexandrina este de părere că sumele repartizate pentru şcoală
sunt insuficiente.

D-l Şomrak Duşan susţine că în cazul în care la protecţia mediului şi iluminat
public nu este necesară toată suma care s-a propus ca rectificare de buget, care este
suma care este necesară.

D-na Boari Ana îi răspunde că nu poate aprecia în mod exact deoarece nu a
primit încă factura.

D-na Huszarik Alexandrina susţine că la chirii pentru localuri şcolare sumele
restante reprezintă datoriile acumulate pentru perioada a aproximativ 2 ani.

D-na Boari Ana susţine că nu se poate trece o sumă mai mare decât este realul
chiriei per lună înmulţit cu numărul lunilor restante, sumele care se propun trebuie
justificate.

D-l Porubski Ioan precizează că ceea ce se propune a se rectifica este una, iar
ceea ce se va plăti efectiv ţine de ordonatorul principal de credite.

D-l Mokoş Pavel este de părere că d-l primar cunoaşte cel mai bine unde şi când
şi ce sume este necesar să fie plătite cu prioritate.

D-l Kovacs Ştefan este de părere referitor la sumele care mai umează a se
încasa de către compartimentul impozite şi taxe  nu este foarte sigur că acestea se  vor
şi încasa, aceasta având în vedere că se apropie sărbătorile de iarnă şi fiecare are
cheltuieli în luna decembrie.

D-na Boari Ana susţine că pentru persoanele cu handicap se propune rectificare
cu suma de 4600 lei.

D-l Kovacs Ştefan este de părere că dacă vom aloca această sumă din bugetul
local, sigur nu vom mai primi înapoi această sumă de la bugetul de stat, este de părere
să se aloce doar cât este necesar, respectiv 1000 lei.

D-na Boari Ana susţine că referitor la cotele defalcate din TVA sun trecute la
acelaşi capitol, ajutoare, cheltuieli burse, buletine, persoane cu handicap, toate
împreună, iar repartizarea se efectuează local, iar acum s-a efectuat propunerea de
modificare doar a unui singur capitol, iar de cheltuit, se va cheltui doar cât va fi
necesar.

D-l Rău-Lehoczki Adrian susţine referitor la această propunere de rectificare de
buget, consilierii sunt îngrijoraţi în ceea ce priveşte destinaţia reală a banilor.

D-na Boari Ana face precizarea că sumele restante care nu se vor putea achita în
anul 2010, se vor trece la bugetul pentru anul 2011.

D-l Mokoş Pavel susţine că suflătorii fiind plătiţi din banii diakoniei evanghelice,
aceste sume trebuie virate înapoi către această instituţie.
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D-l primar susţine că se va achita suma de 10.000 lei pentru suflători de la
autostradă, restul sumei urmând a se vira din încasări.

D-na Huszarik Alexandrina susţine că s-au bugetat pentru chirii 498.000 lei,
suma necesară ar fi 558.000 lei.

D-na Boari Ana susţine că la acest capitol se mai poate pune suma de 130.000
lei.

D-l viceprimar face propunerea de reducere a sumei propuse pentru deszăpeziri
cu 20.000 lei şi alocarea acestei sume pentru chirii, cheltuielile materiale ale şcolii se
propune a se rectifica cu suma de 150.000 lei.

Nefiind alte discuţii asupra proiectului de hotărâre, preşedintele de şedinţă
supune la vot:

- proiectul de hotărâre, în forma iniţială, fiind pronunţate 11 voturi NU
- proiectul de hotărâre în forma propusă de către d-l viceprimar, respectiv

alocarea sumei de 150.000 lei  pentru şcoală, pentru deszăpeziri 30.000 lei,
acesta fiind aprobat cu 11 voturi DA ( unanimitate de voturi ), votul necesar
fiind majoritatea consilierilor aflaţi în funcţie ( 8 voturi ).

Se trece la pct.4: „Diverse.”
Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, d-l Rău

Lehoczki Adrian-Ilie, preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei
extraordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 15.12.2010.

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

Preşedinte de şedinţă, Secretar,
Rău Lehoczki Adrian-Ilie Gros Alexandru


