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ROMÂNIA Anexa la HCL nr.6 din 19.01.2010
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

PROCES VERBAL
încheiat azi 12.01.2010 în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al

oraşului Nădlac

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de
12.01.2010 a fost convocată în baza Dispoziţiei primarului oraşului Nădlac
nr.1/08.01.2010, prin convocator şi înmânarea invitaţiilor.

La lucrările şedinţei participă următorii consilieri: Balint Gheorghe, Cioarsă
Ştefan Traian, Faur Maria Carmen, Huszarik Alexandrina, Onea Mircea Laurenţiu, Lupşa
Eugen, Porubski Ioan Duşan, Kukucska Ioan, Orban Balazs, Paliş Gligor, Rău Lehoczki
Adrian, Kovacs Ştefan Andrei, Mazuch Marinela, Şproch Sorin Ivan- viceprimar.
Lipseşte motivat d-l consilier Kiszel Duşan.

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

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

Preşedintele de şedinţă, d-l Şproch Sorin Ivan, 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 12.01.2010.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Local Nădlac din data de 18.12.2009.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei
extraordinare a Consiliului Local Nădlac din data de 22.12.2009.

4.Proiect de hotărâre privind cofinanţarea proiectului „Extinderea şi
modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată  din judeţul Arad.”

5.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 12.01.2010”, care este
aprobat cu 13 voturi DA şi 1 abţinere: Orban Balazs. D-l secretar 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
18.12.2009, pus la dispoziţia consilierilor, odată cu invitaţia pentru şedinţă.

D-l Şproch Sorin susţine că are de efectuat următoarele modificări şi completări
la procesul verbal în ceea ce priveşte afirmaţiile făcute de către el personal în cadrul
acelei şedinţe:
- referitor la punctul nr.3 de pe ordinea de zi referitor la aprobarea impozitelor şi
taxelor locale, s-a efectuat afirmaţia că anumite impozite au fost majorate cu un
procent de aproximativ 18,39%, şi nu toate impozitele
- nu a făcut afirmaţia că majorarea impozitelor s-a efectuat ca urmare a faptului că
veniturile la bugetul local care sunt insuficiente.
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Deoarece nu mai sunt obiecţiuni, se supune la vot „proiectul de hotărâre privind
aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de
18.12.2009”, care este aprobat cu 13 voturi DA şi 1 abţinere: Orban Balazs. D-l
secretar face precizarea că votul necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre este
majoritatea consilierilor prezenţi ( 7 prezenţi ).

Preşedintele de şedinţă întreabă consilierii dacă sunt obiecţiuni referitoare la
procesul verbal încheiat în şedinţa extraordinară a Consiliului Local din data de
22.12.2009, pus la dispoziţia consilierilor, odată cu invitaţia pentru şedinţă.

Deoarece nu sunt obiecţiuni, se supune la vot „proiectul de hotărâre privind
aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data
de 22.12.2009”, care este aprobat cu 13 voturi DA şi 1 abţinere: Orban Balazs. D-l
secretar face precizarea că votul necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre este
majoritatea consilierilor prezenţi ( 7 prezenţi ).

Se trece la pct.4: „Proiect de hotărâre privind cofinanţarea proiectului
„Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată  din judeţul
Arad.””

D-l primar face precizarea că, la ultimele şedinţe la care a participat în cadrul
ADIACJA, s-a efectuat afirmaţia că, contribuţia financiară care-i revine fiecărei localităţi
în parte paricipantă în cadrul proiectului, va fi asigurată de către Consiliul Judeţean
Arad, această întrebare va fi ridicată şi în cursul zilei de mâine, dată la care va
participa la lucrările acestei şedinţe, sens în care răspunsul acestei autorităţi va fi
prezentat Consiliului local Nădlac.

Nefiind alte 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 şi 1 abţinere: Orban Balazs; d-l secretar
face precizarea că votul necesar adoptării proiectului de hotărâre este votul a 2/3 din
numărul consilierilor aflaţi în funcţie ( 10 voturi ).

Se trece la pct.5: “Diverse.”
D-l primar susţine că în cursul zilei de ieri a participat împreună cu d-l părinte

Balint Gheorghe la înmormântarea familiei Stastny care a decedar într-un accident de
maşină, înmormântare care a avut loc în Slovacia, deoarece locuitorii oraşului sunt
alături de această familie îndoliată.

D-na Huszarik Alexandrina ridică problema restructurărilor care urmează a fi
efectuate începând cu luna septembrie 2010 la localurile şcolare în ce priveşte
personalul didactic, această problemă a fost ridicată în cursul zilei de ieri la şedinţa
care a avut loc în acest sens la Arad, ideea care se preconizează este de renunţare a
localului din V. Vechi, comasarea claselor I-IV, aceasta deoarece nu se încadrează în
finanţarea pe fiecare elev
- va fi necesar convocarea Consiliului de Administraţie al şcolii şi luarea unei decizii

D-l Şproch Sorin susţine ca decizia finală care va fi adoptată să fie prezentată
consiliului local.

D-na Huszarik Alexandrina susţine că decizia finală va fi adoptată odată cu
convocarea şi a primarilor pentru a se cunoaşte dacă bugetul local poate să finanţeze o
parte din cheltuielile salariale ale şcolii. În ce priveşte localul V. Vechi suma care s-a
aprobat este 52.300 lei pentru cheltuieli salariale, iar necesarul este de 93.000 lei/an,
este adevărat că din luna septembrie de acolo se va pensiona un cadru didactic, dar şi
aşa nu se va încadra în cheltuielile cu salariile, având în vedere şi numărul de copii care
freceventează acest local de şcoală, fiind vorba despre 12 copii la secţia română şi 10
la secţia slovacă. Face precizarea că în general grădiniţele se încradrează în cheltuielile
cu salariile, problema este însă la celelalte localuri. În ce priveşte media de elevi,
aceasta este de 22 copii la ciclu primar şi 15 copii la ciclu gimnazial şi liceal.

D-l primar susţine ca situaţia existentă, problemele care există, precum şi
soluţiile care se propun să fie prezentate executivului, după care situaţia definitivă se
va prezenta consiliului.

D-na Huszarik Alexandrina susţine că decizia finală aparţine Consiliului de
Administraţie al şcolii, precum şi Consiliului Local, care decide dacă există posibilitatea



JURIDIC 12.01.2010 3

asigurării unei părţi din cheltuielile cu salariile.
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 12.01.2010.

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

Preşedinte de şedinţă, Secretar,
Sorin Ivan Şproch Gros Alexandru


