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ROMÂNIA Anexa la HCL nr.49 din 12.03.2010
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

PROCES VERBAL
încheiat azi 23.02.2010 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al

oraşului Nădlac

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 23.02.2010 a
fost convocată în baza Dispoziţiei primarului oraşului Nădlac nr.201/15.02.2010, 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, Kukucska Ioan, Orban Balazs, Rău Lehoczki Adrian,
Kovacs Ştefan Andrei, Mazuch Marinela, Paliş Gligor, Şproch Sorin Ivan- viceprimar.
Lipseşte motivat d-l consilier Balint Gheorghe.

La şedinţă mai participă: d-l primar Vasile Ciceacc, 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 iaroş Rudolf- Serviciul Centrului de Zi de îngrijire
a copiilor Nădlac, d-l Cuc Silviu - reprezentant S.C. ROM DIVERS AUTO S.R.L.

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 ordinare a
Consiliului local din data de 23.02.2010.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei
extraordinare a Consiliului Local Nădlac din data de 05.02.2010.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă Nădlac

4.Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Nădlac privind transferul
drepturilor şi obligaţiilor rezultând dintr-un contract.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în proprietatea privată a oraşului
Nădlac a terenului în suprafaţă de 2422 mp, parcela nr.top.12308/1/1/2, evidenţiată în
CF nr.9488 Nădlac

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în domeniul public al oraşului
Nădlac a unor terenuri proprietatea Statului Român.

7.Proiect de hotărâre privind radierea dreptului de folosinţă  asupra parcelei
CAD: C1, top. 895/1/1, 895/2, 896, 898/2, evidenţiată în CF nr.301725 Nădlac
( provenită din conversia pe hârtie a CF nr.9043 Nădlac )

8.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor
care aparţin domeniului public al oraşului Nădlac.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 927
mp, parcela cu nr. cad. 1085, evidenţiată în CF nr. 10474 Nădlac, teren situat în oraşul
Nădlac, str. Viile Vechi nr. 67, jud. Arad, d-nei Ivaşco Ileana şi d-lui Papp Emeric,
domiciliaţi în oraşul Nădlac, str. Viile Vechi nr. 67, jud. Arad.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea programului local multianual aferent
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obiectivelor de investiţii in vederea
creşterii performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din oraşul Nădlac.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea depozitării deşeurilor menajere
colectate de pe raza localităţilor Pecica şi Semlac la deponeul de deşeuri din oraşul
Nădlac.

12.Proiect de hotărâre privind interzicerea staţionării  voluntare şi parcarea
vehiculelor/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.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de investiţii pe anul 2010 pe
domeniul public al Oraşului  Nădlac concesionat Companiei de Apă Arad S.A., care se
realizează din fonduri IID (Fond de Întreţinere Înlocuire şi Dezvoltare).

14.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului oraşului Nădlac în
adunarea generală a operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. de a vota
bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 şi situaţiile financiare ale exerciţiului
financiar 2009.

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemţiune a
suprafeţei de 198 mp din parcela nr. topo.300244, evidenţiată în CF nr.300244 Nădlac
( provenită din conversia pe hârtie a CF nr.3535 Nădlac ).

16.Proiect de hotărâre privind suspendarea plăţii chiriei rezultate din contractul
de închiriere nr.12850/31.10.2008 încheiat cu S.C. GLOBUS INTERNATIONAL S.R.L.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea reducerii activităţii Serviciului Public
Edilitar Gospodăresc.

18.Prezentarea raportului de activitate al Bibliotecii orăşeneşti Nădlac pentru
anul 2009; acţiuni culturale propuse pentru anul 2010.

19.Informarea Serviciului Centrului de Zi de îngrijire a copiilor Nădlac referitor la
măsurile adoptate pe perioada octombrie-decembrie 2009.

20.Soluţionarea cererii S.C. ROM DIVERS AUTO S.R.L., înregistrată la primăria
oraşului Nădlac sub nr.1766/08.02.2010.

21.Soluţionarea cererii S.C. 3D ADVERTISE S.R.L. nr.4/15.02.2010, înregistrată
la primăria oraşului Nădlac sub nr.1966/15.02.2010.

22.Soluţionarea cererii d-lui Iaroş Rudolf, înregistrată la primăria oraşului Nădlac
sub nr.344/14.01.2010.

23.Diverse.
D-l primar propune următoarele:
- pct.20 să devină pct.3, având în vedere că sunt invitaţi
- introducerea înainte de Diverse, a următoarelor:
1.Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier

UDSCR a d-lui Kukucska Ioan.
2.Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier

UDSCR a d-lui Balint Gheorghe Pavel.
3.Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei comisiei de validare a

mandatelor consilierilor.
4.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al d-lui Mokoş

Pavel.
5.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al d-lui Şomrak

Duşan.
6.Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiilor de specialitate pe

principalele domenii de activitate.
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 ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 23.02.2010”, cu
propunerile de modificare a acesteia, care este aprobat cu 14 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
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procesul verbal încheiat în şedinţa extraordinară a Consiliului Local din data de
05.02.2010, 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 05.02.2010”, care este aprobat cu 14 voturi DA ( unanimitate de voturi ); votul
necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi
( 7 prezenţi ).

Se trece la pct.3: „Soluţionarea cererii S.C. ROM DIVERS AUTO S.R.L.,
înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr.1766/08.02.2010.”

Din partea S.C. ROM DIVERS AUTO S.R.L. este prezent d-l Cuc Silviu, care
susţine următoarele:

- este deosebit de încântat de faptul că este prezent în mijlocul consilierilor
- apreciază bunăvoinţa consilierilor referitor la posibilitatea prelungirii termenului

de depunere a PUZ-ului, precum şi prelungirea celorlalte termene, aceasta în
vederea ducerii la bun sfârşit a proiectului

- societatea se află la nivel de discuţii cu investitorii din Chicago, este destul de
greoi deoarece se cunoaşte foarte bine faptul că la nivel mondial situaţia de criză
financiară îi afectează pe toţi

- speră în obţinerea susţinerii din partea consiliului local, mai ales în ceea ce
priveşte consilierea

- societatea intenţionează să creeze noi locuri de muncă, ceea ce va duce la plata
impozitelor la bugetul local, precum şi profit, care bineînţeles se vor îndrepta
spre bugetul localităţii

- investitorul este unul cu bun caracter, societatea intenţionează să investească, a
nu rămâne în aer, în România există asemenea investiţie deschisă la Beiuş, care
funcţionează

- intenţia este de finalizarea a documentaţiilor în vederea demarării investiţiei la
finele anului 2010, iar finalizarea investiţiei în 2011-2012, problema sunt şi
lucrările care intenţionează a se începe referitor la autostradă, terenul fiind în
imediata apropiere a acesteia

- dacă consiliul local este de acord cu propunerea de prelungire a termenului de
finalizare a PUZ-ului în vederea demarării investiţiei
D-l Lupşa Eugen susţine că teoretic se poate să fie de acord cu această

propunere, intenţia este de a avea cât mai mulţi investitori în localitate, dar ceea ce s-a
constatat de către consiliu în cei 2 ani de la încheierea contractului de vânzare-
cumpărare a terenului până în prezent, este faptul că societatea nu a întreprins nici un
demers în vederea începerii investiţiei în localitatea Nădlac, societatea a fost o singură
dată în şedinţă de consiliu anul trecut când a participat un reprezentant al acesteia la
lucrările şedinţei, aceasta însă la solicitarea consiliului, dată la care au fost oferite doar
nişte explicaţii vage, în rest nu s-a întâmplat nimic, elaborarea PUZ-ului nu este
condiţionată în vreun fel de lucrările care vor începe la autostradă; dosarul care a fost
depus de către societate anul trecut referitor la PUZ este incomplet, astfel că nu se
poate supune spre aprobarea consiliului local. Societatea avea termen de depunere a
PUZ-ului în luna februarie a anului trecut, s-a aşteptat încă un an, care de asemenea a
expirat, cine poate să garanteze faptul că la sfârşitul anului 2010 PUZ-ul va fi
definitivat.

D-l Cuc Silviu susţine că a fost plecat o perioadă mai îndelungată din ţară, având
în vedere faptul că în imediata apropiere a terenului va trece autostrada, a oprit
elaborarea PUz-ului, sigur că chiar în cazul în care societatea va aduce 2 excavatoare şi
un buldozer, aceasta nu garantează execuţia lucrării, societatea având în vedere faptul
că a dat bani pentru teren, nu doreşte să îl piardă.

D-na Mazuch Marinela susţine că societatea a depus proiectul doar la solicitarea
consiliului, termenul de depunere a PUz-ului a fost prelungit şi încălcat a doua oară,
adresa care s-a depus nu a impresionat pe nimeni, deoarece nu rezultă motivele
temeinice care au stat la baza nedepunerii PUz-ului la primărie, societatea nu a
demonstrat de la încheierea contractului de vânzare- cumpărare şi până în prezent
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buna credinţă, sigur intenţia consiliului este de a aduce cât mai mulţi investitori, dar
societatea trebuia să aibă o altfel de atitudine, din moment ce a dat pentru teren,
posibil că s-au întâmpinat greutăţi, dar buna credinţă nu s-a demonstrat cu nimic.

D-l Cuc Silviu susţine că societatea de la data încheierii contractului de vânzare-
cumpărare a achitat toate impozitele şi taxele rezultate din acest teren.

D-na Mazuch Marinela susţine că societatea nu a depus la primărie nici un fel de
corespondenţă referitor la faptul că se confruntă cu probleme, chiar şi la primul termen
care a expirat anul trecut, primăria a fost cea care a solicitat negocierea, din partea
societăţii neexistând nici un fel de iniţiativă.

D-l Cuc Silviu susţine că a fost plecat din ţară perioadă mai indelungată,
interesul societăţii rezultă chiar şi din faptul că au fost achitate impozitele şi taxele la
bugetul local, dacă nu exista interes în realizarea investiţiei, nu ar fi participat la
lucrările prezentei şedinţe, are deosebit respect pentru consiliu, sperând că vor face
echipă împreună, să nu fie doar nişte „beţe în roate pe  hârtie.”

D-na Mazuch Marinela susţine că ceea ce trebuie respectat este legalitatea.
D-l Lupşa Eugen pune următoarele întrebări reprezentantului societăţii:

- faza actuală a PUz-ului cât este de diferită faţă de cea depusă anul trecut la
registratura primăriei, documentaţie care nu s-a putut supune spre aprobare fiind
incompletă

- care este motivul de amânare a definitivării documentaţiei –PUZ până la sfârşitul
anului 2010

D-l Cuc Silviu răspunde următoarele:
- Puz-ul este foarte puţin diferit faţă de varianta care a fost depusă anul trecut la

primărie în vederea aprobării
- termenul de realizare a PUz-ului se preconizează a fi sfârşitul anului 2010,

deoarece sunt probleme deoarece pe teren există ţeava de gaz, iar în această situaţie
pentru demararea investiţiei este necesar aprobare de la Bucureşti

D-l Lupşa Eugen susţine că PUz-ului depus anul trecut era definitivat 90 %, care
este raţiunea de a mai trece încă 9 luni pentru ca acesta să fie definitivat şi supus spre
aprobarea consiliului

- societatea nu vine la primărie decât atunci când este solicitată, putea să depună
adrese, să prezinte problemele cu care se confruntă

- termenul de depunere a PUZ-ului spre aprobarea consiliului este deja expirat,
societatea a primit deja din partea consiliului un termen de graţie de un, şi acesta deja
a expirat

- sigur în oraşul Nădlac nu există investitori
- societatea trebuie convingă că doreşte să investească în oraşul Nădlac

D-l Cuc Silviu susţine că toată problema se rezumă la bani, societatea este la
nivel de negociere cu investitorii din Chicago, nu se doreşte pierderea terenului, ci
realizarea investiţiei.

D-l secretar susţine că din adresă societatea se referă doar la o suprafaţă de
40.000 mp, contractul de vânzare- cumpărare având ca obiect o suprafaţă mult mai
mare, este cumva greşeală de dactilografiere

- de asemenea, societatea nu a respectat termenele referitor la elaborarea şi
depunerea PUz-ului la primărie în vederea aprobării, precum şi începerea investiţiei,
fiind în afara ambelor termene, trebuia să se procedeze la rezoluţiunea contractuului,
sigur prin acceptare tacită contractul curge în continuare

- anul trecut s-a depus la primărie un PUZ care nu a îndeplinit toate condiţiile
pentru a putea fi supus spre aprobarea consiliului

- în luna mai a anului trecut, dată la care la lucrările şedinţei a participat un
reprezentant al societăţii, societatea s-a obligat să depună la primărie în termen de 1
lună contractul cu arhitecţii care se ocupă de elaborarea PUz-ului, dată de la care
societatea nu a depus nici o documentaţie la primărie

- nu există certitudinea că se intenţionează efectuarea investiţiei, deocamdată tot ce
există sunt doar nişte vorbe

D-l Lupşa Eugen propune numirea unei comisii de mediere şi întrunirea acesteia
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cu reprezentanţii societăţii, din comisie să facă parte d-l primar, d-l viceprimar, d-l
secretar şi preşedinţii comisiilor de specialitate, iar concluziile să fie prezentate în
cadrul şedinţei viitoare a consiliului.

D-l primar susţine că societatea nu a respectat clauzele contractuale, ambele
termene sunt depăşite, prelungirea termenelor se poate efectua doar cu respectarea
anumitor condiţii, iar în urma negocierilor care se vor efectua cu această societate,
procesul verbal de negociere va fi prezentat consiliului.

D-l Cuc Silviu susţine că dacă este posibil să fie anunţat cu cel puţin 5 zile
înainte de data şedinţei de negociere.

D-l Şproch Sorin, preşedintele de şedinţă, supune la vot:
- pregătirea pentru şedinţa viitoare a consiliului a proiectului de hotărâre referitor la

rezoluţiunea contractului, precum şi mandatarea primarului în vederea ducerii acestei
proceduri la îneplinire- fiind pronunţate 14 voturi NU

- organizarea unei negocieri între comisia de mediere propusă de către d-l Lupşa
Eugen ( d-l primar, d-l viceprimar, d-l secretar şi preşedinţii comisiilor de specialitate )
împreună cu reprezentanţii societăţii, concluziile urmând a fi prezentate în faţa
consiliului, fiind pronunţate: 14 voturi DA ( unanimitate de voturi )- fiind necesar votul
a 2/3 din numărul consilierilor aflaţi în funcţie ( 10 voturi ).

Se trece la pct.4 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului voluntar
pentru situaţii de urgenţă Nădlac”.

D-na Lupşa Eugen susţine că din partea comisiei economice se acordă aviz
nefavorabil, deoarece acest proiect de hotărâre face referire în cuprinsul
regulamentului la serviciul Smurd, însă nu există reglementări referitor la regulile
aplicabile acestu serviciu subordonat serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă,
serviciul nu este structurat cum trebuie, documentaţia ar trebui refăcută.

Din partea comisiei de sănătate se acordă aviz favorabil, cu un amendament,
acest regulament nu conţine reglementări referitor la serviciul Smurd, fiind subordonat
Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă Nădlac.

D-l Roszkoş Ioan susţine următoarele:
- art.8 (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului voluntar

pentru situaţii de urgenţă Nădlac prevede: „În structura serviciului voluntar poate
funcţiona echipajul de prim ajutor calificat, în sistemul SMURD, porivit legii, în baza
autorizaţiei de funcţionare obţinută de la autoritatea de sănătate publică şi a
regulamentului propriu de organizare şi funcţionare.”

- serviciul Smurd va avea propriul regulament de organizare şi funcţionare, este
un serviciu profesionist aflat în subordinea autorităţii locale

- deoarece nu există un regulament cadru al serviciilor Smurd la nivel naţional,
s-au efectuat demersuri la Autoritatea de Sănătate Publică, de asemenea la Târgu
Mureş, unde funcţionează asemenea serviciu, subordonat consiliului local, pentru a se
oferi consultanţă în ce priveşte elaborarea regulamentului serviciului Smurd.

D-l secretar susţine că Smurd-ul fiind un serviciu, acesta trebuie să funcţioneze
în baza unui regulament propriu, acest serviciu se află în subordinea consiliului local,
fiind coordonat de către Autoritatea de Sănătate Publică. La Târgu Mureş acesta
funcţionează sub aceeaşi formulă de aproximativ 7-8 ani.

D-l Roszkoş Ioan susţine că acest serviciu are personal insuficient, trebuia să fie
angajat un număr de 12 persoane, fiecare echipaj să aibă şi şef de echipă, s-a primit
un termen de 6 luni în vedeea completării, în caz contrar este posibil că nu se va obţine
avizul de funcţionare; serviciul Smurd având activitatea dirijată de apelul 112.
Propunerea este de supunerea spre aprobare a regulamentului voluntar pentru situaţii
de urgenţă Nădlac în forma în care a fost prezentat consiliului, acesta având aviz din
partea organelor abilitate, acesta a fost elaborat anul trecut şi deoarece nu a fost
înregistrat de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Vasile Goldiş Arad, a
trebuit să fie refăcut şi cu această ocazie s-au efectuat şi modificări conform noilor
reglementări legislative apărute, noua formă a acestuia primind aviz din partea
autorităţilor abilitate, iar regulamentul serviciului Smurd va fi supus spre aprobare



JURIDIC 26.02.2010 6

după întocmirea acestuia.
Din partea comisiei de urbanism se acordă aviz favorabil.
D-na Mazuch Marinela pune întrebarea cine este coordonatorul şi cine cui se

subordonează serviciul Smurd.
D-l secretar îi răspunde că acest serviciu are un şef serviciu, fiind subordonat

primarului.
D-l Porubski Ioan susţine că trebuie văzut dacă un asemenea caz există în ţară,

trebuie văzut poate există elaborată documentaţia referitor la regulamentul de
organizare şi funcţionare, serviciului este subordonat primăriei, dar execută ordinele
date de către Autoritatea de Sănătate Publică, prin apelare la numărul unic 112.

D-na Faur Maria susţine că referitor la aceste persoane se pune şi problema de
înlocuire atunci când aceştia îşi iau liber, sau când sunt în concediu.

D-l secretar susţine că acest serviciu este subdimensionat, în cadrul acestei
şedinţe se discută doar regulamentului Serviciului pentru situaţii de urgenţă,
problematica Smurdului se va discuta la data când se va elabora documentaţia
acestuia.

D-l Roszkoş Ioan susţine că este o problemă în ce priveşte funcţionarea
servciciului Smurd, personalul este insuficient, persoanele angajate au deja încărcate
orele de muncă, neexistând posibilitatea înlocuirii acestora, neexistând nici posibilitatea
plăţii orelor suplimentare.

D-l Rău-Lehoczki Adrian susţine că regulamentul de organizare şi funcţionare a
serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă este bine elaborat, cuprinde toate
elementele necesare, a se supune spre arobare în forma care este, iar ulterior dacă se
va impune, se va modifica corespunzător.

D-l Şproch Sorin susţine că la nivel naţional nu există elaborat un regulament de
organizare şi funcţionare al serviciilor Smurd, astfel că se va încerca elaborarea unui
asemenea regulament prin coleborare cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale
care au în subordine asemenea servicii; sesizează aspectul parcării de autoturisme
personale ale personalului angajat la serviciul Smurd în curtea primăriei, şeful acestui
serviciu să ia măsuri ca aceste autovehicole să fie parcate în parcarea din faţa
primăriei.

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 14 voturi DA ( unanimitate de voturi ); d-l secretar face
precizarea că votul necesar adoptării proiectului de hotărâre este votul majorităţii
consilierilor prezenţi ( 8 voturi ).

Se trece la pct.5 de pe ordinea de zi: « Proiect de hotărâre privind acordul
Consiliului Local Nădlac privind transferul drepturilor şi obligaţiilor rezultând
dintr-un contract. »

D-l secretar face precizarea că se propune modificarea referitor la termenul de
semnare a actului de transfer la notarul public care se va efectua în termenul maxim de
30 de zile de la emiterea hotărârii, şi nu în 20 de zile cât a fost propus în proiectul de
hotărâre, pentru ca cele două societăţi implicate să poată să-şi pregătească
documentaţia necesară pentru semnarea actului de transfer.

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 a acestuia, 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.6 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind
aprobarea trecerii în proprietatea privată a oraşului Nădlac a terenului în
suprafaţă de 2422 mp, parcela nr.top.12308/1/1/2, evidenţiată în CF nr.9488
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
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de hotărâre, fiind pronunţate 14 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 aflaţi în funcţie ( 10 voturi ).

Se trece la pct.7: „Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în
domeniul public al oraşului Nădlac a unor terenuri proprietatea Statului
Român.”

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 14 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 aflaţi în funcţie ( 10 voturi ).

Se trece la pct.8: „Proiect de hotărâre privind radierea dreptului de
folosinţă  asupra parcelei CAD: C1, top. 895/1/1, 895/2, 896, 898/2,
evidenţiată în CF nr.301725 Nădlac ( provenită din conversia pe hârtie a CF
nr.9043 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 14 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 aflaţi în funcţie ( 10 voturi ).

Se trece la pct.9: „Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului 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 14 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 aflaţi în funcţie ( 10 voturi ).

Se trece la pct.10: „Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării
terenului în suprafaţă de 927 mp, parcela cu nr. cad. 1085, evidenţiată în CF
nr. 10474 Nădlac, teren situat în oraşul Nădlac, str. Viile Vechi nr. 67, jud.
Arad, d-nei Ivaşco Ileana şi d-lui Papp Emeric, domiciliaţi în oraşul Nădlac,
str. Viile Vechi nr. 67, jud. Arad.”

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 14 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 aflaţi în funcţie ( 10 voturi ).

Se trece la pct.11: „Proiect de hotărâre privind aprobarea programului
local multianual aferent obiectivelor de investiţii in vederea creşterii
performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din oraşul 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 14 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 aflaţi în funcţie ( 10 voturi ).

Se trece la pct.12: „Proiect de hotărâre privind aprobarea depozitării
deşeurilor menajere colectate de pe raza localităţilor Pecica şi Semlac la
deponeul de deşeuri din oraşul Nădlac.”

D-l Porubski Ioan susţine că la sediul primăriei Nădlac au fost convocaţi primarii
din localităţile învecinate oraşului Nădlac, respectiv Pecica, Semlac, Şeitin, referitor la
cofinanţarea serviciului Smurd, care s-a înfiinţat în subordinea Consiliului Local Nădlac,
având în vedere că acest serviciu intervine şi în aceste localităţi, atunci când este
solicitat, primarii nu au  fost de acord cu această solicitare, iar acum se vine cu
propunerea ca deşeurile colectate din aceste localităţi să fie depozitate la groapa de
deşeuri a oraşului Nădlac, el puţin să susţină un angajat al acestui serviciu, deoarece
beneficiază de el.
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D-l primar susţine că primarii celor trei localităţi au venit la primărie, însă nu au
fost de acord cu susţinerea acestui serviciu, astfel că s-a apelat la Consiliul Judeţean,
prin adresă, oraşul Pecica susţine că are substaţie de salvare şi nu beneficiază de acest
serviciu. Serviciul de la data înfiinţării şi intrării lui în funcţiune a reuşit să salveze
multe vieţi omeneşti, oraşul Nădlac are neapărat nevoie de asemenea serviciu, viaţa
unei persoane fiind mult mai multe decât orice sumă de bani.

D-l Porubski Ioan este de părere având această cerere, am putea-o condiţiona şi
să solicităm  să obţinem şi noi ceva sume pentru susţinerea financiară a serviciului
Smurd.

D-l Şproch Sorin susţine că din deşeurile care se vor depozita din celelalte
localităţi la groapa de deşeuri a oraşului Nădlac se preconizează că se va încasa la
bugetul local aproximativ o sumă de 50.000 lei/an, efectuându-se în acest sens
economii în ce priveşte salubrizarea căilor publice, a domeniului public, care nu va mai
trebui să le mai plătim. Proiectul referitor la salubrizarea localităţii Nădlac a trecut de
Bruxelles, e în faza de licitaţie, se va urmări şi cantitatea de deşeuri care se va
depozita de groapă, respectiv gradul de umplere, pentru a nu se ajunge în situaţia ca
aceasta să fie necesar să fie închisă înainte de termenul stabilit.

D-na Mazuch Marinela propune completarea proiectului de hotărâre, în sensul că
sumele încasate vor fi utilizate pentru lucrări de utilitate publică, trotuare, străzi.

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, în forma iniţială, fiind pronunţate 1 vot DA- Rău Lehoczki
Adrian, 9 voturi NU, 4 abţineri- Kukucska Ioan, Porubski Ioan, Orban Balazs, Huszarik
Alexandrina.
- proiectul de hotărâre, cu propunerea de modificare a acestuia, fiind pronunţate: 12
voturi DA, 2 voturi NU: Huszarik Alexandrina, 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.13: „Proiect de hotărâre privind interzicerea staţionării
voluntare şi parcarea  vehiculelor/autovehiculelor cu o masă totală maximă
autorizată mai mare de 3,5 tone pe drumurile publice şi terenurile aparţinând
domeniului public sau privat al oraşului Nădlac situate în intravilan.”

D-l Aldea Ioan susţine că în cursul săptămânii trecute a avut loc şedinţa comisiei
locale de ordine publică, propunerile acesteia fiind materializate prin procesul verbal,
precm şi un referat de propunere de modificare a acestuia, modificările referitor la
proiectul de hotărâre nefiind evidenţiate în proiectul de hotărâre, acestea urmând a se
trece odată cu redactarea hotărârii de consiliu.

D-l Şproch Sorin susţine că este în curs de elaborare regulamentul de organizare
a circulaţiei pe drumurile publice, fiind structurat în proporţie de 95 %, va fi trimis pe
e-mail către comisiile de specialitate, urmând a fi supus procedurii transparenţei, şi
ulterior supus spre aprobarea consiliului.

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 propunerile de modificare a acestuia materializate în referatul comisiei
locale de ordine publică, fiind pronunţate 14 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 aflaţi în funcţie ( 10 voturi ).

Se trece la pct.14: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de
investiţii pe anul 2010 pe domeniul public al Oraşului  Nădlac concesionat
Companiei de Apă Arad S.A., care se realizează din fonduri IID (Fond de
Întreţinere Înlocuire şi Dezvoltare).”

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 14 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 aflaţi în funcţie ( 10 voturi ).
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Se trece la pct.15: „Proiect de hotărâre privind mandatarea
reprezentantului oraşului Nădlac în adunarea generală a operatorului regional
S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. de a vota bugetul de venituri şi cheltuieli pe
anul 2010 şi situaţiile financiare ale exerciţiului financiar 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 14 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 aflaţi în funcţie ( 10 voturi ).

Se trece la pct.16: „Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu
drept de preemţiune a suprafeţei de 198 mp din parcela nr. topo.300244,
evidenţiată în CF nr.300244 Nădlac ( provenită din conversia pe hârtie a CF
nr.3535 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 14 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 aflaţi în funcţie ( 10 voturi ).

Se trece la pct.17: „Proiect de hotărâre privind suspendarea plăţii chiriei
rezultate din contractul de închiriere nr.12850/31.10.2008 încheiat cu S.C.
GLOBUS INTERNATIONAL S.R.L. »

D-l secretar susţine că societatea nu are activitate în zonă de ceva timp, punctul
de lucru de la Nădlac fiind închis, societatea a achitat la bugetul local impozitele şi
taxele locale, mai există restanţe la plata chiriei începând cu luna decembrie 2009,
susplendarea contractului nu suspendă plata chiriei, fiind acumulate datorii la bugetul
local în cuantum de 12.000 lei, ca urmare a neplăţii la timp a chiriei rezultate din
contractul de închiriere.

D-l Lupşa Eugen pune întrebarea care este motivul supunerii spre aprobare a
suspendării plăţii chiriei, şi nu a rezilierii contractului de închiriere, din moment ce
societatea şi-a închis activitatea, având şi datorii ca urmare a neplăţii la timp a chiriei.

D-l secretar susţine că din discuţiile purtate cu reprezentanţii acestei societăţi, se
pare că societatea intenţionează să relanseze activitatea, dorind totodată şi
reglementarea situaţiei parcării Tir-urilor în dreptul magazinelor situate în acea zonă,
deoarece nu există nici un fel de vizibilitate la intrarea în acestea, propunerea fiind de
interzicere a staţionării vehiculelor în zonă ; construcţiile edificate pe terenul
proprietatea Oraşului, sunt proprietatea societăţii.

D-l Lupşa Eugen propune următorul amendament referitor la proiectul de
hotărâre :
- suspendarea plăţii chiriei este condiţionată de achitarea datoriilor rezultate din
neplata chiriei la termenul stabilit conform contractului de închiriere
nr.12850/31.10.2008, conform graficului :

- până cel târziu la data de 31.03.2010- restanţa aferentă lunii decembrie
2009

- până cel târziu la data de 30.04.2010- restanţa aferentă lunii ianuarie 2010
- până cel târziu la data de 30.05.2010- restanţa aferentă lunii februarie 2010

- nerespectarea unuia din termenii graficului de mai sus, atrage sistarea suspendării
aprobate conform hotărârii consiliului

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 în forma iniţială- fiind pronunţate 13 voturi NU, 1
abţinere: Rău-Lehocszki Adrian

- proiectul de hotărâre, cu propunerile de modificare a acestuia, 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.18 : « Proiect de hotărâre privind aprobarea reducerii
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activităţii Serviciului Public Edilitar Gospodăresc. »
D-l secretar susţine că majoritatea angajaţilor din cadrul serviciului public edilitar

gospodăresc au decis încetarea actvităţii în cadrul acestui serviciu, în vederea
anagajării la S.C. APOTERM NĂDLAC S.A., cei doi angajaţi- Hudi Francisc şi Szuchanzki
Ioan, nedecizând încetarea activităţii, se propune desfiinţarea celor două funcţii, mai
există în cadrul acestui serviciu o persoană care se află în concediu, a cărei situaţie se
va dezbate după revenirea din concediu.

D-l Porubski Ioan susţine că referitor la activitatea serviciului public edilitar
gospodăresc a solicitat la o şedinţă anterioară raport de activitate pentru anul 2009,
deoarece serviciul se desfiinţează, sigur nu va mai avea cine să îl prezinte.

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 majorităţii
consilierilor prezenţi ( 8 voturi ).

Se trece la pct.19: „Prezentarea raportului de activitate al Bibliotecii
orăşeneşti Nădlac pentru anul 2009; acţiuni culturale propuse pentru anul
2010 », nefiind alte discuţii se trece la pct.20 : «Informarea Serviciului Centrului
de Zi de îngrijire a copiilor Nădlac referitor la măsurile adoptate pe perioada
octombrie-decembrie 2009. »

D-l Iaroş Rudolf susţine că economiile la buget s-au efectuat ca urmare a
reducerii programului de lucru.

Se trece la pct.21 : « Soluţionarea cererii S.C. 3D ADVERTISE S.R.L.
nr.4/15.02.2010, înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub
nr.1966/15.02.2010.

D-l Şproch Sorin susţine că această societate solicită concesionarea ştrandului,
în acest sens solicită consiliului un aviz de principiu în vederea demarării procedurii de
concesionare prin licitaţie publică a acestui obiectiv, fiind pronunţate 14 voturi DA,
votul necesar acordării avizului este votul a 2/3 din numărul consilierilor aflaţi în funcţie
( 10 voturi ).

Se trece la pct.22: „Soluţionarea cererii d-lui Iaroş Rudolf, înregistrată la
primăria oraşului Nădlac sub nr.344/14.01.2010.”

D-na Huszarik Alexandrina susţine că s-a discutat în consiliu să nu se desfiinţeze
şcoala de la Viile Vechi, Inspectoratul şcolar a trecut acest local în noua reţea şcolară,
şcoala a fost întrebată referitor la transportul copiilor până la localurile din centru, dacă
acesta se poate asigura, dacă există asfalt, distanţa în kiometri, numărul maxim de
copii care poate fi în şcoala de la centru, aceasta având în vedere că s-a efectuat
propunerea ca, copii care învaţă la şcoala din Viile Vechi să înveţe la şcoala din centru.

La secţia română la şcoala din centru, chiar dacă aceasta va prelua copii care
învaţă la şcoala din Viile Vechi, se încadrează în numărul maxim de 22 copii, deoarece
numărul de copii va fi de 21 pe clasă.

D-l primar susţine că nu se doreşte desfiinţarea şcolii din Viile Vechi, dar
problema este că nu ne încadrăm în costuri, iar oraşul nu are posibilitate financiară a
susţine acest local din punct de vedere financiar.

D-na Huszarik Alexandrina susţine că pentru acest local ar fi necesară o sumă de
6000 lei/an, iar ceea ce s-a propus este alocarea unei sume de 2600 lei. În ceea ce
priveşte posturile care sunt la şcoala din Viile Vechi, nu sunt probleme, deoarece d-l
Iaroş preia acum clasa I, singura problemă este faptul că copii fac naveta de la 7 ani;
s-a discutat referitor la problema acestui local şcolar şi în consiliul de administraţie al
şcolii, la care a participat şi d-na Mazuch Marinela, care cunoaşte problemele care s-au
discutat; de asemenea, discuţii s-au purtat şi cu d-na inspector şcolar, iar concluzia a
fost desfiinţarea şcolii din Viile Vechi şi preluarea copiilor care învaţă la acest local la
şcoala din centrul oraşului.

D-l primar susţine că a discutat cu inspectorul şcolar, au fost puse argumentele
pro şi contra, concluziile au fost că în cazul în care consiliul local are posibilitate
financiară de susţinere a localului şcolar din Viile Vechi, acest local poate să funcţioneze
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în continuare; d-l Iaroş cunoaşte toate aceste aspecte  şi concluziile Inspectoratului
şcolar.

D-na Huszarik Alexandrina susţine dacă este posibil, având în vedere că sunt
copii care învaţă în schimbul 2, aceştia împreună cu învăţătoarea ar putea fi
transportaţi cu microbuzul dimineaţa la ora 8,oo la localul şcolar din Viile Vechi, iar
după masa când se termină orele să fie transportaţi înapoi în centru.

Nemaifiind alte discuţii, se trece la pct.23: „Proiect de hotărâre privind
încetarea de drept a mandatului de consilier UDSCR a d-lui Kukucska Ioan. »

D-l secretar susţine că acest proiect de hotărâre a fost propus pe ordinea de zi,
ca urmare a demisiei din funcţia de consilier depusă de către d-l Kukucska Ioan.

Nefiind alte discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre,
fiind pronunţate 10 voturi DA şi 3 abţinere: Orban Balazs, Huszarik Alexandrina,
Porubski Ioan; d-l secretar face precizarea că votul necesar adoptării proiectului de
hotărâre este votul majorităţii consilierilor prezenţi ( 7 voturi ).

Se trece la pct.24: „Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a
mandatului de consilier UDSCR a d-lui Balint Gheorghe Pavel. »

D-l secretar susţine că acest proiect de hotărâre a fost propus pe ordinea de zi,
ca urmare a excluderii d-lui Balint Gheorghe din UDSCR, listă pe a cărui partid a fost
validat la alegerile locale.

Nefiind alte discuţii, 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
prezenţi ( 7 voturi ).

Se trece la pct.25 : « Proiect de hotărâre privind modificarea
componenţei comisiei de validare a mandatelor consilierilor. »

D-l secretar susţine că acest proiect de hotărâre a fost supus spre aprobare,
având în vedere prevederile Ordonanţei nr.35/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local.

Deoarece mandatul de consilier al d-lui Kukucska Ioan a încetat înainte de
durata normală a acestuia prin demisie, este necesar completarea comisiei cu un nou
membru, d-l Kiszel Duşan propune completarea comisiei cu d-l Lupşa Eugen.

Nemaifiind alte propuneri, propunerea mai sus menţionată este supusă la vot,
fiind pronunţate 12 voturi pentru, 1 abţinere: Lupşa Eugen.

Proiectul de hotărâre este supus la vot, cu propunerea nominală aprobată, fiind
pronunţate 12 voturi pentru, 1 abţinere, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre
este votul majorităţii consilierilor prezenţi ( 7 voturi ).

Se trece la pct.26: „Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de
consilier al d-lui Mokoş Pavel. »

Acest proiect de hotărâre a fost propus pe ordinea de zi, conform cu prevederile
Ordonanţei nr.35/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a
Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local.

Conform prevederilor legale în vigoare, comisia de validare, numită în baza
Hotărârii Consiliului Local nr.43/23.02.2010 trece la analizarea documentaţiei care stă
la baza validării mandatului de consilier al d-lui Mokoş Pavel.

D-na Mazuch Marinela, preşedintele comisiei de validare susţine că, procedând la
verificarea documentaţiei care stă la baza validării mandatului d-lui Mokoş Pavel,
adresa UDSCR care susţine că următorul candidat pe lista UDSCR din România pentru
funcţia de consilier local este d-l Mokoş Pavel şi care propune validarea acestuia pe
locul rămas vacant în urma încetării de drept a mandatului de consilier al d-lui
Kukucska Ioan, precum şi Hotărârea Consiliului local din data de astăzi, 23.02.2010
privind încetarea de drept a mandatului de consilier al d-lui Kukucska Ioan, constatând
că au fost respectate dispoziţiile legale în vigoare, raportează consiliului local Nădlac că
d-l Mokoş Pavel a fost declarat următorul membru supleant al UDSCR, şi, în consecinţă,
propune validarea mandatului de consilier al acestuia.

Se supune la vot proiectul de hotărâre mai sus amintit, cu propunerea de
validare a mandatului de consilier a d-lui Mokoş Pavel, fiind pronunţate 13 voturi
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pentru, toţi consilierii prezenţi la şedinţă fiind de acord, votul necesar adoptării
proiectului de hotărâre este votul majorităţii consilierilor prezenţi- 7 voturi.

Se trece la depunerea jurământului de către d-l Mokoş Pavel, în faţa unei mese
special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţie şi Biblia. Consilierul
pune mâna stângă atât pe Constituţie, cât şi pe Biblie, depunând următorul jurământ:

"Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună-credinţă tot ceea ce stă în
puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor oraşului Nădlac. Aşa să-mi ajute
Dumnezeu!"

Jurământul se semnează în două exemplare originale de către d-l Mokoş Pavel.
Un exemplar se păstrează la dosar, iar al doilea se înmânează consilierului.
Se trece la pct.27: „Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de

consilier al d-lui Şomrak Duşan. »
Acest proiect de hotărâre a fost propus pe ordinea de zi, conform cu prevederile

Ordonanţei nr.35/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a
Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local.

Conform prevederilor legale în vigoare, comisia de validare, numită în baza
Hotărârii Consiliului Local nr.43/23.02.2010 trece la analizarea documentaţiei care stă
la baza validării mandatului de consilier al d-lui Şomrak Duşan.

D-na Mazuch Marinela, preşedintele comisiei de validare susţine că, procedând la
verificarea documentaţiei care stă la baza validării mandatului d-lui Şomrak Duşan.,
adresa UDSCR care susţine că următorul candidat pe lista UDSCR din România pentru
funcţia de consilier local este d-l Şomrak Duşan şi care propune validarea acestuia pe
locul rămas vacant în urma încetării de drept a mandatului de consilier al d-lui Balint
Gheorghe, precum şi Hotărârea Consiliului local din data de astăzi, 23.02.2010 privind
încetarea de drept a mandatului de consilier al d-lui Balint Gheorghe, constatând că au
fost respectate dispoziţiile legale în vigoare, raportează consiliului local Nădlac că d-l
Şomrak Duşan a fost declarat următorul membru supleant al UDSCR, şi, în consecinţă,
propune validarea mandatului de consilier al acestuia.

Se supune la vot proiectul de hotărâre mai sus amintit, cu propunerea de
validare a mandatului de consilier a d-lui Şomrak Duşan, fiind pronunţate 13 voturi
pentru, toţi consilierii prezenţi la şedinţă fiind de acord, votul necesar adoptării
proiectului de hotărâre este votul majorităţii consilierilor prezenţi- 7 voturi.

Se trece la depunerea jurământului de către d-l Şomrak Duşan, în faţa unei
mese special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţie şi Biblia.
Consilierul pune mâna stângă atât pe Constituţie, cât şi pe Biblie, depunând următorul
jurământ:

"Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună-credinţă tot ceea ce stă în
puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor oraşului Nădlac. Aşa să-mi ajute
Dumnezeu!"

Jurământul se semnează în două exemplare originale de către d-l Şomrak
Duşan.

Un exemplar se păstrează la dosar, iar al doilea se înmânează consilierului.
Se trece la pct.28 : « Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiilor

de specialitate pe principalele domenii de activitate. »
D-l secretar susţine că acest proiect de hotărâre a fost propus pe ordinea de zi

ca urmare a încetării de drept a mandatelor de consilier a d-lui Balint Gheorghe şi
Kukucska Ioan şi ca urmare a validării mandatelor de consilier al d-lui Şomrak Duşan şi
Mokoş Pavel.

D-l Şproch Sorin propune completarea comisiilor de specialitate, ca urmare a
locurilor rămase neocupate, astfel:

- d-l Mokoş Pavel- membru al comisiei pentru activităţi economico-financiare,
agricultură, juridică şi de disciplină

- d-l Şomrak Duşan- membru al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi
urbanism, protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală

Nefiind alte propuneri, preşedintele de şedinţă supune la vot cele două
propuneri nominal, precum şi proiectul de hotărâre, fiind pronunţate în acest caz 13
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voturi DA, 2 abţineri: Şomrak Duşan, Mokoş Pavel.
Se trece la pct.29: “Diverse.”
D-l primar mulţumeşte pentru activitatea depusă în cadrul Consiliului Local

Nădlac d-lui consilier Kukucska Ioan a cărui mandat a încetat în cadrul acestei şedinţe,
sperând ca cei doi consilieri noi validaţi să se ridice la nivelul celor doi consilieri a căror
mandate au încetat. Invită toţi consilierii mâine la orele 11,oo pentru a participa la
şedinţa care va avea loc în sala de şedinţe care are ca obiect proiectul transfrontalier
cu Ungaria referitor la construirea drumului Nădlac- Csanadpalota.

D-l Şproch Sorin prezintă cererea Asociaţiei Cocorul care solicită dacă se
identifică un spaţiu pentru sediul acestei asociaţii.

D-l Paliş Gligor este de părere că acest sediu ar trebui să fie identificat undeva în
afara oraşului.

D-l primar susţine având în vederea desfiinţarea localului şcolar din Viile Vechi,
acea clădire s-ar preta ca şi sediu al acestei asociaţii, putând ca în aceeaşi clădire să
funcţioneze şi asociaţia grădinarilor, aceasta bineînţeles după termicarea cursurilor.

D-l Şproch Sorin susţine că proiectul de reabilitare a parcului pădurice a fost
aprobat, s-a efectuat licitaţia în vederea desemnării celui care se va ocupa de
reabilitarea acestuia, procedura de evaluare a ofertelor urmând a se definitiva pe data
de 03.03.2010.

D-l Porubski Ioan pune întrebarea dacă va fi curăţat şi amenajat şi şanţul care
este înainte de parc, sau acesta nu intră în proiectul de reabilitare a parcului.

D-l primar susţine că acesta nu se află în administrarea oraşului.
D-l Rău-Lehoczki Adrian ridică următoarele probleme:

- ca urmare a unor sesizări ridicate de către cetăţeni, pune în vedere faptul că la sensul
giratoriu din centru s-a tăiat din banda metalică, a se lua măsuri în vederea remedierii
acestei defecţiuni
- solicită sprijin financiar în vederea efectuării transportului copiilor la activităţi sportive
şcolare, pentru anul 2010 ar fi necesară o sumă de 1000 lei, aceasta pentru un număr
de 10 competiţii, fiind în acest sens depusă cerere pentru bugetul local pentru anul
2010

D-l Kovacs Ştefan pune întrebarea dacă mai există pază la campus, deoarece are
informaţii că s-a început să se fure la acest obiectiv, având în vedere faptul că
societatea constructoare maghiară şi-a retras tot ce avea la acest obiectiv, din cauza
faptului că lucrările nu au fost plătite.

D-l primar susţine că într-adevăr societatea constructoare şi-a retras paza de la
acest obiectiv, dar primăria asigură pază permanentă prin poliţie comunitară, a fost
amenajată o tonetă. De asemenea, la data predării obiectivului către poliţia
comunitară, au fost făcute poze, atât la interior, cât şi la exterior, aceasta fiind
răspunzătoare pentru tot ceea ce se întâmplă la acest obiectiv.

D-l Kovacs Ştefan susţine că în urmă cu două săptămâni a sesizat primăria
referitor la faptul că se taie plopi pe drumul IAS-ului, de asemenea a constatat că
există şi plopi tăiaţi pe drumul către galamb.

D-l Şproch Sorin susţine referitor la plopii tăiaţi lângă drumul naţional, la faţa
locului s-a deplasat poliţia comunitară şi angajaţii de la compartimentul administrarea
patrimoniului local din cadrul primăriei, au fost opriţi de la tăiere, materialul lemnos a
fost adus la primărie şi distribuit la Bibliotecă şi Poliţia comunitară ca şi lemn de foc.

D-l Kovacs Ştefan pune întrebarea dacă cel care a tăiat acei plopi a fost
sancţionat contravenţional, trebuie luate măsuri faţă de asemenea atitudine, aceasta
să fie şi dat ca exemplu pentru ceilalţi care taie pomi la întâmplare.

D-l Şproch Sorin susţine că nu cunoaşte ce măsură s-a aplicat celui care a tăiat
acei pomi, se va informa şi va informa consiliul referitor la măsurile care au fost luate.

D-l Paliş Gligor susţine că săptămâna trecută a fost în zona construcţiilor fostului
IAS, a constatat că există nişte plopi tăiaţi, să se verifice cine le-a tăiat, şi a se lua
măsurile legale care se impun.

D-l secretar susţine că există la poliţia oraşului Nădlac deschis un dosar penal
referitor la membri Consiliului Local Nădlac având ca obiect vânzarea cu drept de
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premţiune a unui teren, se pare că o localitate s-a inspirat din proiectul de hotărâre
adoptat de consiliul local referitor la vânzarea cu drept de preemţiune a unui teren
către d-l Hrdlicska Ladislau, nu există nici o problemă în ce priveşte legalitatea, doar
consilierii trebuie să meargă la primărie să dea declaraţie referitor la hotărârea
adoptată.

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 ordinare a
Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 23.02.2010.

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

Preşedinte de şedinţă, Secretar,
Sorin Ivan Şproch Gros Alexandru


