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ROMÂNIA Anexa la HCL nr.85 din 27.05.2010
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

PROCES VERBAL
încheiat azi 27.04.2010 în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al

oraşului Nădlac

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de
27.04.2010 a fost convocată în baza Dispoziţiei primarului oraşului Nădlac
nr.341/21.04.2010, prin convocator şi înmânarea invitaţiilor.

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

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-na Ilieş Dorina- compartiment
administrarea patrimoniului local, d-na Burtă Verginica, d-na Muzsicaş Irina, d-na
Nagy-Gyuriş Krokoş Ana- Serviciul de asistenţă socială, d-na Mako Jelmira- Biblioteca
oraşului, Pop Ioan- Serviciul Poliţiei Comunitare, d-l Nica Alin- Serviciul Poliţiei
Comunitare.

D-l secretar constată legalitatea constituirii şedinţei deoarece majoritatea
consilierilor în funcţie sunt 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 27.04.2010.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Local Nădlac din data de 15.04.2010.

3.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.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea disponibilizării unor terenuri proprietatea
privată a oraşului Nădlac la dispoziţia Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de
proprietate privată asupra terenurilor Nădlac.

5.Prezentarea procesului verbal referitor la inventarierea bunurilor primăriei
oraşului Nădlac pe anul 2009, nr.16657/31.12.2009.

6.Prezentarea informării privind activitatea Serviciului Public de Asistenţă Socială
din Nădlac în anul 2009, nr.4550/20.04.2010.

7.Prezentarea raportului privind activitatea Serviciului Poliţiei Comunitare Nădlac
în anul 2009, nr.4309/15.04.2010.

8.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 27.04.2010”, care
este aprobat cu 12 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 ordinară a Consiliului Local din data de
15.04.2010, pus la dispoziţia consilierilor, odată cu invitaţia pentru şedinţă.

D-l Şproch Sorin susţine completarea punctului nr.12, referitor la proiectului de
hotărâre privind participarea Consiliului Local Nădlac în cadrul proiectului
“MODERNIZAREA ŞI REALIZAREA DE NOI CAPACITĂŢI DE PRODUCŢIE A ENERGIEI
TERMICE PRIN VALORIFICAREA RESURSEI REGENERABILE: BIOMASĂ AGRICOLĂ ÎN
ORAŞ NĂDLAC, JUDEŢUL ARAD” şi aprobarea cofinanţării acestuia- a făcut afirmaţii
mult mai detailate, respectiv faptul că acest proiect presupune modernizarea şi
realizarea de noi capacităţi de producţie, strategia fiind de asigurare a stabilităţii
energetice pe termen mediu şi lung, fiind utilizate resursele tradiţionale produse în
zonă de mulţi ani, respectiv resursele vegetale, astfel că propune completarea
procesului verbal în mod corespunzător.

Deoarece nu mai sunt alte obiecţiuni sau completări, se supune la vot „proiectul
de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local
Nădlac din data de 15.04.2010”, cu propunerea de modificare, care este aprobat cu 12
voturi DA; votul necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea
consilierilor prezenţi ( 7 prezenţi ).

Se trece la pct.3: „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.”

D-l Şproch Sorin precizează că proiectul de buget a fost aprobat de către
Consiliul Director al Asociaţiei, ca o propunere este precizarea în proiectul de hotărâre a
faptului că proiectul de buget, precum şi cotizaţia se referă la anul 2010.

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, cu propunerea de modificare, fiind pronunţate 12 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 disponibilizării unor terenuri proprietatea privată a oraşului Nădlac
la dispoziţia Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată
asupra terenurilor Nădlac.”

D-l secretar susţine că după ce a fost trimisă documentaţia către comisii, s-a
discutat cu d-l Drienovski care are edificate construcţii pe lot 3 şi acesta intenţionează
cumpărarea terenului, astfel că se propune eliminarea acestei poziţii din proiectul de
hotărâre, de asemenea în loc de lot 4 se propune introducerea lotului 8, precum şi
introducerea lotului 7, astfel că proiectul de hotărâre, respectiv suprafaţa totală şi
anexa se vor modifica în mod corespunzător, aceasta dacă consiliul este de acord.

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:

- propunerea de modificare, respectiv disponibilizarea loturilor 7 şi 8, fiind
pronunţate 12 voturi DA, votul necesar aprobării este votul a 2/3 din numărul
consilierilor aflaţi în funcţie ( 10 voturi )

- proiectul de hotărâre, cu propunerea de modificare aprobată, fiind pronunţate
12 voturi DA ( unanimitate de voturi); d-l secretar face precizarea că votul necesar
adoptării proiectului de hotărâre este votul a 2/3 din numărul consilierilor în funcţie
( 10 voturi ).

Se trece la pct.5: „Prezentarea procesului verbal referitor la inventarierea
bunurilor primăriei oraşului Nădlac pe anul 2009, nr.16657/31.12.2009.”

D-na Mazuch Marinela susţine respectarea termenelor de definitivare a
inventarelor.

D-na Mako Jelmira susţine că se lucrează foarte greu, este vorba despre lipsa de
implicare a comisiilor care s-au ocupat de inventare, lipsă de responsabilitate, astfel că
este foarte greu ca termenele să fie respectate.
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D-l Lupşa Eugen susţine că în raport există propuneri de casare, atât a mijlocelor
fixe, cât şi a obiectelor de inventar, sumele totale fiind destul de mari, care sunt aceste
bunuri care se propun la casare.

D-na Mako Jelmira susţine că există pentru fiecare compartiment în parte
efectuat un centralizator cu propuneri pentru casare, care se pot oricând verifica, este
o listă întreagă de bunuri.

Nemaifiind alte discuţii referitor la acest punct, se trece la pct.6: „Prezentarea
informării privind activitatea Serviciului Public de Asistenţă Socială din Nădlac
în anul 2009, nr.4550/20.04.2010.”

D-na Mazuch Marinela supune atenţiei faptul că aceste rapoarte, după discuţiile
şi cu d-l secretar, ar trebui dezbătute în cadrul comisiilor de sepcialitate, deoarece într-
un cadru mai restrâns tematica poate fi dezbătută altfel, această procedură ar fi mult
mai eficientă.

Nefiind discuţii referitor la acest punct, se trece la pct.7: „Prezentarea
raportului privind activitatea Serviciului Poliţiei Comunitare Nădlac în anul
2009, nr.4309/15.04.2010.”

D-l Orban Balazs recunoaşte că serviciul are personal insuficient, având în
vedere sarcinile care trebuie îndeplinite, sunt misiuni importante, din acest motiv nu ar
trebui să fie trimişi ca factori poştali, în sensul că distribuie ziar de partid, este lipsă de
personal şi ar trebui să fie folosiţi pentru alte misiuni.

D-l Lupşa Eugen susţine că din raport rezultă că au fost sancţionate un număr de
217 persoane, se pune întrebarea care este procentul din acest număr de persoane
care a fost sancţionat contravenţional efectiv.

D-l Pop Ioan susţine că sancţiune contravenţională este şi avertismentul scris, la
fel ca şi amenda, iar din cele 217 persoane sancţionate, a fost dat un număr de 23
amenzi, numărul celor care au fost încasate nu se cunoaşte, deoarece sunt în curs de
derulare.

D-l viceprimar susţine că sigur că important este şi cuantumul amenzilor, de
exemplu în localitatea Pecica, de la începutul anului pe perioada a 3 luni, s-au dat
amenzi în valoare de 30.000 lei, sigur nu sunt toate încasate, fiind aplicate mai ales
către cei care tranzitează oraşul
- trebuie însă precizat faptul că rolul nu este de a sancţiona, ci de a preveni, dacă este
posibil
- se întâmplă evenimente deranjante, fapte care contravin bunului mers al societăţii şi
comunităţii, ca o problemă, este şi faptul că poliţia comunitară nu are competenţă de a
aplica sancţiuni pentru faptele care se produc pe DN7
- de exemplu, la ieşirea din curtea blocurilor de pe str. Independenţei, sunt Tir-uri care
parchează pe lungime drumul, efectiv blochează ieşirea din curte, există instalat
semnul de oprire interzisă, dar acesta nu se respectă
- poliţia comunitară este formată dintr-o structură de 10-12 persoane, se confruntă cu
probleme care necesită implicare, suplimentare de posturi nu este posibilă, deoarece
legea interzice, s-au constatat tăieri ilegale de arbori, distrugeri de mobilier urban,
dispar trandafirii plantaţi în parc, poliţia comunitară trebuie să ia atitudine, pentru
respectarea legilor şi a hotărârilor consiliului local, sigur cuantumul amenzilor este mic,
comportamentul cetăţenilor depinde însă şi de civilizaţia de acasă
- sigur poliţia comunitară contribuie la distribuirea publicaţiei Glasul Aradului, care este
un ziar al administraţiei publice locale, unde se publică activitatea administraţiei, nu se
scrie politică, realizările primăriei, a consiliului local, Clubului sportiv, activităţile şcolii,
nu se refuză publicarea nici unui material care se referă la probleme administrative

D-l Mokoş Pavel susţine că o problemă o reprezintă şi Tir-urile care pe sensul de
ieşire din ţară staţionează pe DN7, mai ales atunci când autorităţile vamale nu
lucrează, se formează cozi interminabile, se iese din rând, se produc blocaje, iar cei
care efectiv trebuie să ajungă undeva, nu pot, deoarece se întâmplă că se blochează
şoseaua şi câteva ore, ideal era trasarea unei linii, dacă există disciplină nu sunt
probleme, dar se întâmplă că ies din coloană şi atunci se produc blocaje; ca o
propunere, sunt primării unde personalul poliţiei comunitare beneficiază de procent din
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amenzi, 15 % din valoarea acestora, sigur dacă ar beneficia de aceste sume, ar fi
cointeresaţi, trebuie văzut dacă este legal, s-ar putea aplica această prevedere şi la
noi.

D-l primar susţine că sesizarea d-lui Mokoş Pavel este foarte bine venită,
referitor la trasarea acelei linii, această competenţă o are doar Administraţia Naţională
a Drumurilor, au fost făcute demersuri pentru cea de-a treia bandă, dar aceasta nu a
fost aprobată, nu există refugiu pentru coloana de aşteptare formată de către Tir-uri,
un terminal pe sensul de ieşire din ţară, sunt situaţii că nu se poate interveni cu
maşina Smurdului atunci când şoseaua este blocată.
- nu se poate face afirmaţia că poliţia comunitară îşi face datoria în totalitate, deficienţe
sunt şi în ceea ce priveşte relaţiile de colaborare cu poliţia locală.

D-l Pop Ioan precizează faptul că poliţia comunitară nu are competenţa de a
sancţiona pe cei care sunt indisciplinaţi în trafic, dirijarea coloanei de Tir-uri ar trebui
făcută cu sprijinul poliţiei locale şi a poliţiei de frontieră, poliţia comunitară nu are
atribuţii pe linia nerespectării ordonanţei privind circulaţia pe drumurile publice,
dirijarea se face în baza unui protocol dintre cele 3 autorităţi, în baza unei dispoziţii a
primarului, însă cele 2 instituţii nu colaborează, poliţia comunitară deloc, iar poliţia
locală foarte puţin, invocând faptul că este lipsă de personal, dovadă este şi număruld
e ore efectiv lucrat la dirijarea coloanei de Tir-uri.
- un alt spect este faptul că începând cu luna februarie a acestui an, serviciul poliţiei
comunitare se ocupă şi de paza campusului şcolar
- conform hotărârii consiliului local nr.35/2010 a fost interzisă staţionarea voluntară şi
parcarea  autovehiculelor cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 t pe
drumurile publice şi terenurile aparţinând domeniului public sau privat al oraşului
Nădlac situate în intravilan, însă nu există instalată tablă adiţională, pe această
hotărâre au fost date un număr de 9 amenzi, problema este însă faptul că nu există la
intrare în localitate afişată această hotărâre, este normal ca cei care sunt în tranzit din
alte localităţi, să nu aibă cunoştinţă despre hotărârile care se adoptă de către consiliul
local
- este normal că activitatea mai suportă şi îmbunătăţire, dar acest serviciu începând cu
acest an, se confruntă cu diminuări foarte mari ale drepturilor salariale, personalul
primind în mână cât un muncitor necalificat, sigur dacă s-ar beneficia de un procent din
amenzi, şi personalul ar fi mai motivat
- chiar referitor la acest aspect, la şedinţa anterioară a consiliului, s-a aprobat
acordarea de suplimente salariale funcţionarilor publici numiţi în funcţii publice de
execuţie sau conducere, criteriile în baza cărora acestea s-au acordat nu sunt
cunoscute, sunt persoane care au primit, sunt altele care nu au primit deloc, deşi erau
sume nesemnificative, ca exemplu 20 lei/lună nu era o povară mare pentru bugetul
local; se pune întrebarea cum este privită munca poliţistului comunitar, toate sporurile
au fost tăiate, spor de antenă, spor de dispozitiv, sunt persoane care pleacă acasă cu
un salariu de 500 lei/lună.

D-l Şproch Sorin susţine că referitor la semnul de oprire interzisă, acesta este
instalat în faţa hotelului, problema este faptul că cei care ies din curtea blocului de
multe ori nu pot ieşi din cauza faptului că se blochează tot accesul, să fie luate
măsurile care se impun, nu doar autoturismele mici, dar şi Tir-urile, să se aplice
măsuri; referitor la salariile poliţistilor comunitari, nu Consiliul a tăiat salariile, ci legea
a fost cea care nu a permis aplicarea unor sporuri, iar salarizarea nu se poate efectua
în afara legii, nimeni nu obligă să stea pe salariile care sunt, dar nu se poate afirma că
salarizarea redusă ar fi motivul neîndeplinirii sarcinilor de serviciu; întotdeauna a
afirmat că singurii care ar avea dreptul la sporul de dispozitiv ar fi poliţia comunitară;
dacă există posibilitatea acordării unui procent din amenzile care se aplică, să se caute
o modalitate ca aceste drepturi să se poată acorda.

D-l primar susţine că există locuri vulnerabile, de exemplu lângă liceu, s-a turnat
asfalt pe lângă şoseaua principală, dar parcarea este accesibilă doar pentru
autoturisme, nu şi Tir-uri, deoarece se distruge, poliţia locală, de asemenea şi poliţia
comunitară, când constată asemenea fapte, trebuie să treacă la aplicare de măsuri.
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D-l Lupşa Eugen susţine că singura problemă lângă hotel este faptul că cei care
tranzitează oraşul, parchează haotic, blocând toată strada, de exemplu chiar azi a fost
necesară intervenţia serviciului Smurd la un locatar de la bloc, iar maşina de
intervenţie a stat 5 minute, deoarece nu a putut intra în curte, din cauza faptului că a
fost blocată intrarea. Susţine că niciodată nu s-a pus problema de a nu se acorda
anumite sume către poliţia comunitară, dacă există posibilitatea de acordare a unor
drepturi din amenzile care se aplică de către acest serviciu, acestea să fie acordate;
problema este că grila de salarizare a personalului primăriei nu se poate face în afara
legii.

D-l Paliş Gligor susţine că o problemă o reprezintă şi faptul că poliţia comunitară
nu poate să treacă la aplicare de amenzi pe legea circulaţiei, această competenţă îi
revine poliţiei locale.

D-l primar susţine că atunci când poliţia comunitară sesizează anumite fapte
care contravin legii, dar nu are competenţă în aplicare de sancţiuni contravenţionale,
trebuie să sesizeze poliţia locală, iar dacă această instituţie refuză, se vor face sesizări
către autorităţile abilitate.

D-l Lupşa Eugen este de părere că ar trebui chemat şeful poliţiei locale, dl Troiak
Ştefan şi să fie întrebat care sunt motivele lipsei de colaborare între cele 2 instituţii.

D-l Paliş Gligor susţine că a şi văzut personalul poliţiei care servea cafea la hotel,
erau autoturisme care nu respectau normele la legea circulaţiei, dar nu s-a luat nici o
măsură.

D-l Mokoş Pavel susţine să se verifice legalitatea acordării de certificate de
producător, deoarece sunt persoane care nu produc ceea ce vând, ci merg în Ungaria
de unde cumpără produse, pe care le vând la piaţă, nu este corect faţă de ceilalţi
producători agricoli.

D-l viceprimar susţine că referitor la acest aspect a sesizat şi compartimentul
evidenţă agricolă, deoarece a sesizat că sunt destul de multe care se duc la semnat,
acestea urmând a fi verificate, cetăţenii şi consilierii trebuie să dea spirit civic şi să dea
exemple concrete atunci când sesizează fapte care contravin legii.

D-l Pop Ioan susţine că serviciul este în relaţii de bună colaborare cu poliţia
locală, singura problemă este în ceea ce priveşte dirijarea coloanei de Tir-uri, poliţia
comunitară ar trebui doar să colaboreze cu această instituţie, precum şi Poliţia de
frontieră, însă de la încheierea protocolului Poliţia de frontieră nu a stat la coloana de
Tir-uri deloc, iar Poliţia locală foarte puţin, motivând lipsă de personal. Poliţia
comunitară face sesizare către autorităţile competente atunci când constată fapte care
contravin legii la care nu are competenţă de aplica sancţiuni, însă în acest caz meritele
le primeşte autoritatea care aplică sancţiunea. Colaborarea cu poliţia locală rezultă mai
ales din patrulele mixte pe timpul nopţii, dar bineînţeles, poliţiştii comunitari sunt priviţi
ca şi „fraţii vitregi”.

D-l viceprimar susţine că şi aceste aspecte trebuie să fie evidenţiate de către
poliţia comunitară.

Se trece la pct.8 de pe ordinea de zi : « Diverse. »
D-l primar anunţă că pe data de 2 mai se inaugurează deschiderea festivă a

culturii judeţului Arad, oraşul nostru fiind gazdă în acest an pentru o perioadă de 6 luni,
fiind cetatea culturală a judeţului, evenimentele vor fi organizate cu sprijinul Consiliului
Judeţean Arad, bugetul local nefiind afectat în vreun fel, informează consilierii că sunt
invitaţi să participe la acest eveniment inaugural important pentru localitate, vor fi
organizate activităţi culturale, vom beneficia de scenă, sonorizare, solişti, urmând a se
face economie la buget, deoarece unul din aceste evenimente va fi organizat cu ocazia
Zilelor oraşului, activităţile vor începe la Casa de cultură, iar cu sprijinul poliţiei
comunitare invitaţiile către consilieri vor fi trimise în timp util.

D-l Orban Balazs mulţumeşte d-lui primar pentru invitaţie, ca o remarcă,
sesizează faptul că în consiliu despre aceste aspecte nu s-a discutat nimic, comisia
culturală trebuia să cunoască toate aspectele legate de acest eveniment, mai ales că
presupune întinderea acestuia pe o durată de 6 luni.

D-l primar susţine că acest eveniment nu este organizat de către Consiliul Local,
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ci de către Consiliul judeţean, care este şi finanţatorul  acestuia.
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 27.04.2010.

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

Preşedinte de şedinţă, Secretar,
Lupşa Eugen Gros Alexandru


