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ROMÂNIA Anexa la HCL nr.61  din 30.03.2010
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

PROCES VERBAL
încheiat azi 12.03.2010 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al

oraşului Nădlac

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 12.03.2010 a
fost convocată în baza Dispoziţiei primarului oraşului Nădlac nr.260/04.03.2010, prin
convocator şi înmânarea invitaţiilor.

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

La şedinţă mai participă: d-l secretar Alexandru Gros, d-na consilier juridic
Crişan Alina. D-l primar lipseşte, fiind plecat într-o delegaţie la Braşov- AOR.

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 Roszkoş Ioan- şef SVSU Nădlac, d-na Şuşlak Ana- compartiment
contabilitate-casierie.

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

Având în vedere faptul că mandatul d-lui Şproch Sorin a expirat, d-l secretar
solicită propuneri pentru funcţia de preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni.

D-na Mazuch Marinela propune pe d-l Lupşa Eugen.
Nefiind alte propuneri, se supune propunerea de alegere a d-lui Lupşa Eugen în

funcţia de preşedinte de şedinţă, pentru o perioadă de 3 luni, voturile fiind pronunţate
astfel: 12 voturi DA, 3 abţinere: Lupşa Eugen, Paliş Gligor, Onea Mircea.

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

Preşedintele de şedinţă, d-l Lupşa Eugen, prezintă proiectul ordinei de zi al
şedinţei Consiliului Local de astăzi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a
Consiliului local din data de 12.03.2010.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Local Nădlac din data de 23.02.2010.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii,
numărului de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor
şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Nădlac.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea indemnizaţiilor personalului voluntar din
cadrul Serviciului voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Nădlac pentru anul 2010.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2010.

6.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
revocarea d-lui Olariu Marian Ioan şi a d-nei Hugel Delia din calitatea de membri ai
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Consiliului de Administraţie şi alegerea de noi membri în Consiliul de Administraţie al
Companiei

7.Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv şi Statutului
Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, la care Oraşul
Nădlac este membru asociat.

8.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Nădlac
nr.38/23.02.2010.

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

10.Proiect de hotărâre privind avizarea Planului anual de acţiune al Serviciului
Centrului de zi de îngrijire a copiilor Nădlac pentru anul 2010.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea de dare în administrare a unor bunuri,
proprietatea oraşului Nădlac, către S.C. APOTERM NĂDLAC S.A.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 756
mp, parcela cu nr. top. 13691/63, evidenţiată în CF nr. 2201 Nădlac, teren situat în
oraşul Nădlac, str. Cloşca nr. 41, d-lui Stefancic Francisc, d-lui Stefancic Zdenek şi d-
lui Stefancic Francisc Miroslav.

13.Soluţionarea cererii S.C. SANTO INTERNATIONAL S.R.L. nr.182/04.03.2010,
înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr.2856/08.03.2010.

14.Prezentarea raportului primarului oraşului Nădlac asupra stării economice,
sociale şi de mediu a Oraşului Nădlac în anul 2009.

15.Diverse.
D-l secretar propune următoarele:
- retragerea pct.9, deoarece nu s-a primit documentaţia necesară adoptării

proiectului de hotărâre din partea oraşului Novy Bydzov- Cehia
- introducerea unui nou punct pe ordinea de zi, respectiv ca şi pct.9: „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 participarea
Companiei la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”

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 12.03.2010”, cu
propunerile de modificare a acesteia, care este aprobat cu 13 voturi DA şi 2 abţinere:
Paliş Gligor, Onea Mircea. 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 ordinară a Consiliului Local din data de
23.02.2010, 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 ordinare a Consiliului local Nădlac din data de
23.02.2010”, care este aprobat cu 13 voturi DA şi 2 abţinere: Paliş Gligor, Onea
Mircea; votul necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea
consilierilor prezenţi ( 7 prezenţi ).

Se trece la pct.3: „Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a
statului de funcţii, numărului de personal din cadrul aparatului de specialitate
al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului
Local Nădlac.”

D-l secretar susţine că a discutat şi cu un angajat de la personal de la Consiliul
Judeţean Arad referitor la posibilitarea mutării funcţiei contractuale din cadrul
Serviciului Public Edilitar Gospodăresc în cadrul biroului administrativ- secretariat,
aceasta având în vedere că este singura funcţie care mai există în cadrul acestui
serviciu, ceea ce se va face, va fi practic încetarea activităţii acestui serviciu.

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 şi 1 abţinere: Paliş Gligor; d-l secretar face
precizarea că votul necesar adoptării proiectului de hotărâre este votul majorităţii
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consilierilor prezenţi ( 8 voturi ).
Se trece la pct.4 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind

aprobarea indemnizaţiilor personalului voluntar din cadrul Serviciului voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă Nădlac pentru anul 2010.”

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 şi 1 abţinere: Paliş Gligor; d-l secretar face
precizarea că votul necesar adoptării proiectului de hotărâre este votul majorităţii
consilierilor în funcţie ( 8 voturi ).

Se trece la pct.5 de pe ordinea de zi: « Proiect de hotărâre privind privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului
Nădlac pe anul 2010 ».

D-l Lupşa Eugen trece la analiza şi supunerea spre aprobare a bugetului pe
capitole, astfel :

1. Autorităţi Publice-total 2398 mii lei
D-l Orban Balazs este de părere, referitor la primele de Paşte, să se discute cu

angajaţii din cadrul primăriei despre posiblitatea de acordare a acesteia de către d-l
primar, consiliul local nu votează destinaţia, ci doar suma care se aprobă în bugetul
local.

D-l Şproch Sorin este de părere referitor la acest capitol să se citească înainte de
a se supune spre aprobare adresa depusă către consiliu de către sindicatul salariaţilor
primăriei « Dreptatea », aceasta este prezentată de către preşedintele de şedinţă.

D-l Şproch Sorin susţine că această propunere a fost discutată şi în comisii,
ideea este de a se asigura echitate între cele 2 categorii de angajaţi din cadrul
primăriei, respectiv funcţionarii publici şi personal contractual, deoarece munca care
este depusă de către personalul contractual nu este mai prejos decât cea depusă de
către funcţionarii publici, însă trebuie luat în considerare şi faptul că cheltuielile cu
salariile sunt destul de ridicate, de asemenea trebuie luat în calcul aspectul că în anul
2009 personalul contractual nu a avut succesul câştigării indemnizaţiei de personal,
propunerea este de acordare către personalul contratual a primei de Paşte şi a primei
de haine, la fel şi către funcţionarii publici, de asemenea acordarea primei de vacanţă
către funcţionarii publici şi acordarea de tichete de vacanţă către personalul
contractual ; problema este faptul că nu există sume suficiente pentru toate aceste
drepturi, iar o rectificare de buget nu se poate efectua decât în trimestrul III ;
oportunitatea o face primarul referitor la cheltuielile de personal, consiliul este cel care
aprobă sumele pe capitole de cheltuieli ; această propunere de acordare a acestor
prime egal este pentru ca să nu existe diferenţe între cei care lucrează în cadrul
instituţiei, se poate renunţa la anumite lucrări, la Cap. Străzi, şi se repartizează sumele
la cheltuieli de personal.

D-na Faur Maria este de părere că indiferent de denumirea care o au aceste
prime, acestea să fie acordate egal, şi denumirea nu este cea care prezintă importanţă,
ideea este ca cele 2 categorii de personal să primească sume cât de cât egale.

D-l Lupşa Eugen susţine că aceste prime sunt stabilite conform legii şi a
contractului colectiv de muncă.

D-l Aldea Ioan- preşedinte Sindicat « Dreptatea »- susţine că ceea ce solicită
membri de sindicat este acordarea unei explicaţii în ce priveşte acordarea primei de
Paşte şi a sumei de reprezentare ( primă de haine ) doar către personalul contractual şi
a primei de vacanţă către funcţionarii publici, normal că nu se doreşte a se lua sumele
necesare acestor prime de la investiţii, se doreşte doar un răspuns referitor la
acordarea dieferenţiată a primelor mai sus menţionate către angajaţii primăriei.

D-l Lupşa Eugen este de părere că decizia de acordare a primelor egal către cele
2 categorii de personal este de bun simţ, sumele trebuie acordate identic, dar trebuie
găsite sumele necesare undeva în buget ; oricum ceea ce aprobă acum consiliul este
doar suma totală, repartizarea sumeie se face de către primar.

D-l Şproch Sorin susţine că tichetele de vacanţă se acordă nu de la cheltuieli
salariale, ci de la cheltuieli materiale.
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D-l secretar este de părere, având în vedere sumele propuse a fi alocate în
buget la capitolul Cheltuieli salariale, se poate acorda prima de Paşte şi suma de
reprezentare către ambele categorii de personal, rămânând ca pentru prima de Crăciun
să se găsească sursele financiare necesare acordării acestora, efectuându-se în acest
sens rectificare de buget, care se poate face în trimestrul III.

D-l Şproch Sorin susţine că indiferent de denumirea acestor prime, ceea ce
contează este faptul că intră în buzunarul angajaţilor, cuantumul total al acestora la
nivelul instituţiei ridicându-se la aproximativ 68.000 lei pentru prima de vacanţă şi
42.000 lei pentru prime de Paşte şi sumele de reprezentare, în plus sume necesare
pentru tichete de vacanţă.

D-l Mokoş Pavel este de părere că primele trebuie acordate funcţie de
performanţele profesionale ale angajatului, fiind la aprecierea primarului.

D-l Lupşa Eugen susţine că primele care sunt în discucţie se acordă la toţi
angajaţii conform legii.

- nefiind alte discuţii, acest capitol este supus la vot cu suma totală de 2398 mii
lei,fiind pronunţate 15 voturi DA ( unanimitate de voturi )

2. Serviciul de Evidenţă informatizată a personaie- SEIP- 108 mii lei- nefiind
discuţii, acest capitol se supune la vot, fiind pronunţate 15 voturi DA ( unanimitate de
voturi )

3. Protecţie Civilă şi Poliţie Comunitară- 653 mii lei- nefiind discuţii, acest capitol se
supune la vot, fiind pronunţate 15 voturi DA ( unanimitate de voturi )

4. Învăţământ- 4603 mii lei- nefiind discuţii, acest capitol se supune la vot, fiind
pronunţate 15 voturi DA ( unanimitate de voturi )

5. Cultură, recreere şi religie- 729 mii lei
D-l Orban Balazs ridică următoarele aspecte :

- suma repartizată pentru Bibliotecă este destul de mare-50.000 lei, activităţi
sportive-110.000 lei

- rondouri flori- 90.000 lei, zone verzi- 110.000 lei
D-l Porubski Ioan susţine că nu cunoaşte cererile adresate primăriei referitor la

elaborarea bugetului, nefiind trimise către comisii.
D-l Şproch Sorin susţine că aceste cereri se află la compartimentul contabilitate-

casierie, sunt foarte multe, orice consilier interesat poate să consulte orice materiale,
angajaţii primăriei fiind obligaţi să pună la dispoziţie orice documentaţie solicitată;
tabel cu cererile structurate a fost trimis comisiilor de specialitate, cu sumele care s-au
solicitat de fiecare în parte.

- la Bibliotecă- suma de 30.000 lei s-a propus pentru reparaţii, iar 20.000 lei
cheltuieli de funcţionare, apă, curent

- pentru zone verzi pentru anul 2010 s-a propus alocarea unei sume de 110.000
lei, sunt cheltuieli estimative, e vorba de sumele necesar pentru întreţinere parcuri,
zone verzi din jurul şcolilor, al primăriei, tuns iarbă, tăiat trandafiri, îngropat, iar suma
de 20.000 lei s-a propus pentru flori, sumele bineînţeles sunt estimative, aceasta nu
înseamnă că aceste sume este necesar să se şi cheltuie

D-l Orban Balazs susţine că s-au propus sume, atât pentru Pro Nădlac, cât şi
pentru Clubul Victoria Nădlac.

D-l Şproch Sorin susţine că din partea Clubului sportiv s-a depus cerere pentru
alocarea unei sume de 157.000 lei, s-a propus alocarea unei sume de 83.000 lei pentru
toate secţiile, cea mai mare pondere o are sala de sport, pentru asociaţia Pro Nădlac
s-a propus alocarea sumeie pentru echipa de fotbal, deplasări, arbitri, aceasta având în
vedere parteneriatul care s-a semnat cu această asociaţie.

D-l Orban Balazs propune alocarea sumei de 5000 lei pentru Clubul pensionarilor
şi sumei de 25.000 lei pentru asociaţia Pro Nădlac, propunere care supusă la vot, fiind
pronunţate :

- 6 voturi DA : Orban Balazs, Huszarik Alexandrina, Şomrak Duşan, Porubski Ioan,
Şproch Sorin, Cioarsă Ştefan, restul consilierilor fiind împotriva acestei propuneri, fiind
abţinere ; propunerea nu a întrunit majoritatea necesară, fiind necesar un număr de 8
voturi ( votul majoritatăţii consilierilor în funcţie ).
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D-l Porubski Ioan ridică problema faptului că pentru cultul evanghelic nu s-a
propus alocarea vreunei sume.

D-l Şproch Sorin susţine că din moment ce cultele primesc sume pentru chirii,
acestea fiind destul de ridicate, s-a propus ca aceste culte care primesc pentru chirii, să
nu mai primească alte ajutoare băneşti, Biserica Evanghelică nu are în acest sens
cerere, doar Diaconia, solicitând pentru plata suflătorilor din turn, de asemenea şi
pentru cantină

- ca o constatare, este necesar a se diminua cheltuielile materiale cu suma de
14.000 lei, şi majorarea cu aceeaşi sumă  la cheltuieli de personal pentru personalul
voluntar, deoarece aceasta s-a omis, dacă bineînţeles nu există altă propunere

- nefiind alte discuţii, acest capitol se supune la vot cu suma de 729 mii lei, fiind
pronunţate 10 voturi DA şi 5 abţinere : Şomrak Duşan, Mokoş Pavel, Orban Balazs,
Paliş Gligor, Huszarik Alexandrina

- pentru pompieri, se vor diminua cheltuielile materiale cu suma de 14.000 lei şi se
vor creşte cheltuielile de personal cu aceeaşi sumă, fiind necesară această sumă pentru
pompierii voluntari, dacă nu există alte propuneri, fiind pronunţate 15 voturi DA
( unanimitate de voturi )

6. Asigurări şi asistenţă socială- 1.113 mii lei
D-l Lupşa Eugen este de părere că referatul compartimentului de specialitate nu

este explicit, propune la elaborarea acestuia sumele care se propun, să fie trecute, ori
în linie, ori una sub alta, deoarece atunci când se citeşte chiar şi o virgulă contează, şi
pe urmă se înţelege cu totul altceva, decât s-a intenţionat.

- nefiind alte discuţii, acest capitol se supune la vot cu suma de 1.113 mii lei, fiind
pronunţate 14 voturi DA  şi 1 abţinere : Cioarsă Ştefan

7. Locuinţe şi servicii- 1.166 mii lei- nefiind discuţii, acest capitol se supune la vot,
fiind pronunţate 15 voturi DA ( unanimitate de voturi )

8. Protecţia mediului- 562 mii lei
D-l Orban Balazs susţine că pentru colectare deşeuri s-a propus alocarea sumei

de 48 mii lei, ce anume reprezintă această sumă.
D-l Şproch Sorin susţine că este vorba despre cota de depozitare din taxa

specială de salubritate, diferenţă de preţ votată de către consiliul local ; ca o precizare
subvenţia pentru energie termică la blocuri reprezintă 45.000 lei/an, iar pentru
salubritate- 48.000 lei/an.

- nefiind alte discuţii, acest capitol se supune la vot cu suma de 562 mii lei, fiind
pronunţate 15 voturi DA ( unanimitate de voturi )

9. Reţele termice şi punctul termic- 484 mii lei
D-l Şomrak Duşan pune întrebarea de ce reparaţii reţele este vorba în

propunerea de reparaţii, dacă proiectul cu biomasa agricolă va fi funcţional în acest an.
D-l Şproch Sorin îi răspunde că este vorba despre reparaţii la reţele între CEC şi

şcoala generală, Biserica Catolică până în faţă la magazinul Brandon, str. N. Bălcescu,
Centru de Zi, piaţa agroalimentară, acest sistem nu va intra în funcţiune în acest an;
materialele necesare efectuării reparaţiilor sunt deja cumpărate, mai este necesar doar
plata manoperei, este necesar ca aceste reparaţii să fie efectuate înainte de pornirea
sistemului la toamnă ; proiectul cu biomasa agricolă se află în fază finală, proiectul se
va depune după trecerea sărbătorilor Pascale la Ministerul Industriei şi Economiei,
derularea şi implementarea acestuia va dura aproximativ 3 ani, acesta presupune
inclusiv schimbarea reţelelor, deocamdată sistemul de încălzire existent este necesară
pentru şcoli, instituţii, blocuri, deoarece nu există altă sursă de încălzire.

- nefiind alte discuţii, acest capitol se supune la vot cu suma de 484 mii lei, fiind
pronunţate 15 voturi DA ( unanimitate de voturi )

10. Străzi- 1.388 mii lei
D-l Porubski Ioan susţine necesitatea autorizării şi legalizării autobuzului care

transportă elevii, de asemenea aceeaşi problemă fiind şi la microbuz.
D-na Huszarik Alexandrina susţine că se confruntă cu probleme în ce priveşte

transportul copiilor la Arad, deoarece există un microbus pentru şcoală, dar nu există
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şofer, nu există Rovinieta, cine răspunde în cazul în care se întâmplă un eveniment
rutier pe drumurile publice.

D-l Şproch Sorin susţine că de acestea direct se ocupă d-l primar, care este
direct răspunzător, el fiind în măsură să dea un răspuns la această problemă, a i se da
această întrebare în cadrul următoarei şedinţe ; în ce priveşte microbuzul acesta se află
în administrarea compartimentului de administrare a domeniului public, problema
referitor la asigurarea transportului este faptul că există înfiinţat în cadrul primăriei
serviciul de transport public local, însă nu există posibilitatea angajării de personal,
deoarece s-a interzis prin lege ocuparea posturilor vacante, astfel că aceste servicii
funcţionează la limita legii.

D-na Huszarik Alexandrina susţine că cel puţin aceste autovehicole ar putea avea
asigurate toate elementele pentru a fi în legalitate, respectiv asigurare, rovinietă.

D-l Porubski Ioan este de părere că s-a primit acest microbuz şi nu s-a reuşit
punerea în legalitate a serviciului de transport, astfel că este posibil să se ajungă la
situaţia ca acest vehicol să fie retras.

D-l Şproch Sorin susţine că se va ocupa împreună cu angajaţii de la
compartiment administrarea patrimoniului local de aceste aspecte, pentru a se intra în
legalitate.

- nefiind alte discuţii, acest capitol se supune la vot cu suma de 1.388 mii lei, fiind
pronunţate 15 voturi DA ( unanimitate de voturi )

11. Rezerve- 32 mii lei- nefiind discuţii, acest capitol se supune la vot, fiind
pronunţate 15 voturi DA ( unanimitate de voturi )

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:

- lista de investiţii- 15 voturi DA
- programul de lucrări edilitar- gospodăreşti- 15 voturi DA
- anexa cu numărul de salariaţi şi fondul de salarii de bază- 15 voturi DA
- proiectul de hotărâre, fiind pronunţate 15 voturi DA; d-l secretar face

precizarea că votul necesar adoptării proiectului de hotărâre este votul majorităţii
consilierilor în funcţie ( 8 voturi ).

Se trece la pct.6 de pe ordinea de zi: „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 revocarea
d-lui Olariu Marian Ioan şi a d-nei Hugel Delia din calitatea de membri ai
Consiliului de Administraţie şi alegerea de noi membri în Consiliul de
Administraţie al Companiei”.

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

Se trece la pct.7: „Proiect de hotărâre privind modificarea Actului
Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apă
Canalizare Judeţul Arad, la care Oraşul Nădlac este membru asociat.”

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 15 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 modificarea Hotărârii
Consiliului Local Nădlac nr.38/23.02.2010. »

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 15 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 pct.9 : « 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 participarea Companiei la
Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”.

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

Se trece la pct.10: „Proiect de hotărâre privind avizarea Planului anual de
acţiune al Serviciului Centrului de zi de îngrijire a copiilor Nădlac pentru anul
2010. »

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

Se trece la pct.11: „Proiect de hotărâre privind aprobarea de dare în
administrare a unor bunuri, proprietatea oraşului Nădlac, către S.C. APOTERM
NĂDLAC S.A.”

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 15 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 vânzării
terenului în suprafaţă de 756 mp, parcela cu nr. top. 13691/63, evidenţiată
în CF nr. 2201 Nădlac, teren situat în oraşul Nădlac, str. Cloşca nr. 41, d-lui
Stefancic Francisc, d-lui Stefancic Zdenek şi d-lui Stefancic Francisc
Miroslav. »

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 15 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.13: „Soluţionarea cererii S.C. SANTO INTERNATIONAL
S.R.L. nr.182/04.03.2010, înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub
nr.2856/08.03.2010.

D-l Lupşa Eugen susţine că societatea solicită reducerea chiriei începând cu luna
aprilie de la 3 Euro/mp/lună la 1 Euro/mp/lună, perioada reducerii chirieri nefiind
specificată în solicitarea societăţii. Comisia economică a analizat cererea, în principiu
este de acord, cu propunerea de mandatare a d-lui primar în vederea semnării actului
adiţional, dar la data când această societate reia activitatea, să se revină automat la
preţul chiriei stabilit iniţial prin contract. Societatea nu solicită rezilierea contractului,
solicită doar o reducere a chiriei, intenţia fiind de reluare a activităţii, societatea fiind
obligată să anunţe data când va începe activitatea, de verificarea acestui aspect
urmând a se ocupa şi angajaţii de la compartiment administrarea patrimoniului local.

D-l secretar susţine că de aceste aspecte se poate condiţiona la data emiterii
avizului de funcţionare de către compartiment administrarea patrimoniului local. Se
poate face precizarea că această reducere are valabilitate pe toată perioada anului
2010, termen maxim fiind cel târziu data începerii activităţii, dar nu mai mult de
31.12.2010.

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
propunerea de reducere a chiriei la 1 Euro/mp/lună de la 01.04.2010 până la data
reluării activităţii de către societate, dar nu mai târziu de 31.12.2010, fiind pronunţate
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15 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: „Prezentarea raportului primarului oraşului Nădlac
asupra stării economice, sociale şi de mediu a Oraşului Nădlac în anul 2009. »

D-l Kovacs Ştefan susţine că are de pus câteva întrebări referitor la acest raport,
dar deoarece d-l primar lipseşte, le va în cadrul şedinţei viitoare.

Se trece la pct.15: “Diverse.”
D-l Orban Balazs susţine că pe str. N. Bălcescu există colmatate şanţuri, ar

trebui desfundate podeţele, deoarece la orice ploaie mai mare, acestea se umple. Pune
întrebarea dacă s-a reuşit efectuarea întâlnirii cu cel care a cumpărat terenul în zona
industrială- S.C. ROM DIVERS AUTO S.R.L.  O altă constatare este faptul că d-l Roszkoş
Ioan în referatul trimis consiliului susţine că personalul angajat la Smurd lucrează în
ture de 24 ore cu 24 ore, ceea ce nu este tocmai legal.

D-l Lupşa Eugen susţine că întrunirea cu societatea Rom Divers urmează a avea
loc luni- 15. martie, această dată a fost confirmată telefonic de către d-l primar.

D-l Şproch Sorin susţine că intervenţiile care se fac pe domeniu public referitor
la canalizare pluvială sunt doar intervenţii pompieristice, bani aruncaţi pe fereastră, dar
când este necesar, sigur se intervine.
- referitor la personalul angajat la Smurd, acest serviciu urmează a se completa,
primăria având termen 2 luni în vederea completării personalului; s-au efectuat
demersuri în vederea susţinerii financiare a serviciului şi de către primăriile învecinate:
Semlac, Şeitin, Pecica, Pereg, oraşul Pecica, localităţi deservite de acest serviciu, de
asemenea şi către Consiliul Judeţean Arad, în vederea alocării unor sume în vederea
bunei funcţionări a serviciului, din discuţiile purtate cu ceilalţi primari ai localităţilor
învecinate, aceste localităţi nu doresc să aloce fonduri pentru serviciul Smurd înfiinţat
sub autoritatea Consiliului Local Nădlac.

Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, d-l Lupşa
Eugen, preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului
local al oraşului Nădlac din data de 12.03.2010.

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

Preşedinte de şedinţă, Secretar,
Lupşa Eugen Gros Alexandru


