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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

PROCES VERBAL
încheiat azi 24.11.2010 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al

oraşului Nădlac

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 24.11.2010 a
fost convocată în baza Dispoziţiei primarului oraşului Nădlac nr.830/16.11.2010, prin
convocator şi înmânarea invitaţiilor.

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

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

În calitate de invitaţi la şedinţă mai participă: d-na Boari Ana şi d-l Cralic Ioan
din cadrul compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei, d-l Aldea Ioan şi
d-na Ilieş Ioana Dorina de la compartimentul administrarea patrimoniului local din
cadrul primăriei, d-na Horvath Elena- compartiment achiziţii publice, d-l Roszkoş Ioan-
şef SVSU Nădlac

Având în vedere faptul că mandatul d-nei Huszarik Alexandrina a expirat, d-l
secretar solicită propuneri pentru funcţia de preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de
3 luni.D-l Onea Mircea propune pe d-l Rău Lehoczki Adrian-Ilie.

Nefiind alte propuneri, se supune propunerea de alegere a d-lui Rău Lehoczki
Adrian-Ilie în funcţia de preşedinte de şedinţă, pentru o perioadă de 3 luni, voturile
fiind pronunţate astfel: 11 voturi DA, 2 abţinere: Rău Lehoczki Adrian-Ilie, Paliş Gligor.

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

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

Preşedintele de şedinţă, d-l Rău Lehoczki Adrian-Ilie, prezintă proiectul ordinei
de zi al şedinţei Consiliului Local de astăzi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a
Consiliului local din data de 05.10.2010.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Local Nădlac din data de 21.09.2010.

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

4.Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri, pe care reprezentanţii
Consiliului Local Nădlac în  cadrul A.G.A. al S.C. Apoterm Nădlac S.A., le vor promova
şi aproba.

5.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii.
6.Diverse.
Deoarece nu sunt propuneri sau modificări referitor la ordinea de zi, preşedintele

de şedinţă supune la vot „Proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a
şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 05.10.2010”, care este aprobat
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cu 13 voturi DA ( unanimitate de voturi). Se face precizarea că votul necesar pentru
adoptarea proiectului  de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 7 voturi ).

Preşedintele de şedinţă întreabă consilierii dacă sunt obiecţiuni referitoare la
procesul verbal încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de
21.09.2010, pus la dispoziţia consilierilor, odată cu invitaţia pentru şedinţă.

Deoarece nu sunt obiecţiuni sau completări, se supune la vot „proiectul de
hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local
Nădlac din data de 21.09.2010”, care este aprobat cu 13 voturi DA ( unanimitate de
voturi); votul necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea
consilierilor prezenţi ( 7 prezenţi ).

Se trece la pct.3: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de
venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al oraşului Nădlac pe anul 2010.”

D-l Şproch Sorin susţine că sunt modificări în ce priveşte programul de lucrări,
deoarece lucrările care se propun a se efectua se referă la sediul Serviciului Poliţiei
Comunitare şi Smurd, fiind lucrări pentru un spaţiu comun, se propune modificarea la
Smurd cu suma de 5000 lei, şi nu 8000 lei cât este trecut iniţial.

D-l Onea Mircea susţine că referatul compartimentului contabilitate trimis ieri
diferă faţă de cel pus pe masă consilierilor astăzi.

D-l Cralic Ioan susţine că modificarea se referă la lista de investiţii, respectiv
Centru administrativ, suma rămânând nemodificată.

D-l primar susţine că aceste sume se vor putea modifica şi la şedinţa viitoare
dacă va fi cazul, deoarece trebuie prima dată văzut dacă se poate începe procedura de
achiziţii publice pentru lucrarea de parcare în faţa sălii de sport.

D-na Mazuch Marinela susţine că nu înseamnă că dacă sumele vor fi virate de
către Consiliul Judeţean pentru anumite obiective, acestea trebuie să fie şi cheltuite,
sunt trecute pe lista de investiţii, în ce priveşte centru administrativ, această lucrare
sigur nu va fi realizată în acest an.

D-l Şproch Sorin susţine că la începutul anului s-a făcut o solicitare către
Consiliul Judeţean Arad pentru alocare de sume pentru 2 % din lucrările care sunt
trecute pe lista de investiţii, era sigur că unele dintre acestea nu se vor putea realiza,
au fost anulate anumite investiţii, audit energetic pentru blocuri, dar se încearcă ca
sumele să fie cheltuite până la sfârşitul anului.

Nemaifiind alte discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă
aviz favorabil, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, fiind
pronunţate 8 voturi DA şi 5 abţinere: Şproch Sorin Ivan, Orban Balazs, Huszarik
Alexandrina, Şomrak Duşan, Porubski Ioan Duşan- votul necesar adoptării proiectului
de hotărâre fiind majoritatea consilierilor aflaţi în funcţie ( 8 voturi ), fiind întrunită
majoritatea necesară adoptării proiectului de hotărâre.

Se trece la pct.4: „Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri, pe
care reprezentanţii Consiliului Local Nădlac în  cadrul A.G.A. al S.C. Apoterm
Nădlac S.A., le vor promova şi aproba.”

D-l Onea Mircea ridică următoarele aspecte:
- în ce priveşte aprobarea acestui proiect de hotărâre, este de acord cu acesta,

deoarece nu există o altă alternativă
- se pune întrebarea însă ce se întâmplă cu această societate pe viitor
- doar în acest an s-au plătit 100.000 lei pentru lucrări de reparaţii în faţa

Bisericii, bani de la bugetul local
- anual pentru subvenţii la energie termică populaţiei se alocă aproximativ

60.000 lei
- se pune întrebarea cât timp se mai virează bani într-o societate care este

nerentabilă, a verificat la Ministerul Finanţelor, în ce priveşte balanţa începând cu anul
2007, când deficitul a fost de aproximativ 23.000 lei, 2008- 86.600 lei, 2009- 67.600
lei

- sigur este vorba de beneficiarii acestui serviciu, copii, instituţii, locuitorii de la
blocuri, dar sunt bani aruncaţi

- este de părere că la începutul anului viitor, lunile ianuarie- martie, conducerea
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societăţii ar trebui să vină cu un plan de redresare a societăţii
- sunt sume mari care se achită către cultele religioase cu titlu de chirii, s-ar

putea ca cu aceste sume să se facă centrale proprii pentru şcoli, în ce priveşte
blocurile, se poate proceda la fel.

- pe situaţie de criză, se virează către această societate din subordinea
consiliului local aproximativ 400.000 lei-500.000 lei pe an

- a fost o perioadă reprezentant al consiliului în Aga în cadrul acestei societăţi,
însă nu a văzut nici o soluţie de redresare

D-l Lupşa Eugen susţine următoarele:
- suma de 226.000 lei care este necesară pentru majorarea de capital la

Apoterm s-a acumulat pe parcursul a câţiva ani, este vorba de datoriile către Foradex,
care trebuie plătite, documentaţia pentru proiectul cu biomasa se află în lucru, chiar în
cazul în care acest proiect se aprobă şi primim finanţarea , vor mai trece 2-3 ani până
ce acest sistem de încălzire poate fi pus la punct

- o altă problemă este faptul că instalaţia de traseu este învechită, în ce priveşte
investiţiile la reţea acestea aparţin consiliului local, societatea efectuând doar lucrări de
reparaţii, problema este că reţeaua fiind foarte veche, se defectează des, producându-
se avarii.

- marea majoritate a conductelor sunt vechi şi necesită înlocuire care se poate
face de către consiliul local funcţie de ordinea priorităţilor

- în cazul în care proiectul cu biomasa nu se aprobă, există 2 posibilităţi:
investirea în actualul sistem care este învechit sau renunţare la acesta, şi fiecare se va
descurca cum poate

- în ce priveşte preţul la apă geotermală, pe perioada acestei veri, a fost
negociat preţul, şi a fost scăzut faţă de cel de anul trecut, dacă acesta va fi menţinut şi
pe perioada iernii, se va scădea din datorii, cu condiţia să nu mai existe alte avarii,
deoarece acestea nu se pot recupera

- trebuie însă în timp luată decizia dacă acest serviciu va fi păstrat sau nu, şi
vom renunţa în acest caz la el, soluţii se găsesc

D-na Huszarik Alexandrina susţine că la şcoală în ce priveşte localul nr.3 în ce
priveşte încălzirea centrală este o problemă, deoarece încălzirea se plăteşte, însă
caloriferele sunt reci, dacă se suplimentează cu calorifere electrice, cad siguranţele,
problemă va fi deoarece dacă iarna va fi lungă şi grea, va fi foarte greu de suportat, în
ce priveşte însă celelalte localuri şcolare, sistemul de încălzire funcţionează.

D-l primar este de părere că această societate aflată în subordinea consiliului
local de mulţi ani este o povară pentru bugetul local, de fiecare dată pentru activitatea
acestui serviciu acuzată a fost conducerea societăţii, aceasta a fost schimbată, au venit
alţii, dar problema persistă în continuare;

- suma de 226.000 lei se virează ca aport de capital prin rectificare de buget, dar
chiar azi a mai apărut o problemă, avarie care nu se ştie cât va fi costul acesteia, sigur
nu se poate da înapoi, sunt instituţii, locuitori care aşteaptă agentul termic, şi problema
este că se apropie perioada iernii

- sunt instalaţii vechi, lucrări făcute prost, astfel că suportăm consecinţele
D-l Lupşa Eugen este de părere că există două probleme:
- preţul de apă geotermală, care însă cât de cât a fost rezolvată, deoarece a fost

diminuat anul acesta
- reţeaua învechită, dar pentru aceasta nu se poate învinovăţi conducerea

societăţii
D-l primar este de părere că aceste verificări la reţea trebuie efectuate pe

perioada verii, şi nu înainte de începerea sezonului de iarnă, deoarece în fiecare
început de sezon de încălzire ne confruntăm cu aceleaşi probleme, deoarece apar
probleme, avarii, care necesită reparaţii.

D-l Onea Mircea este de părere că această societate generează pierderi
contabile, pierderi care s-au făcut indiferent de investiţiile pe reţea efectuate de către
consiliu.

D-l Lupşa Eugen susţine că atunci când apar avarii la reţea, automat apar şi
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pierderi, care necesită acoperire.
D-l Onea Mircea este de părere că trebuie găsită o soluţie, societatea produce

pierderi mari, trebuie văzut data când va exista şi rezultatul la proiectul cu biomasa, se
pune întrebarea dacă există şanse ca acest proiect să fie câştigat.

D-l Şproch Sorin susţine că proiectul cu biomasa este eligibil, însă se află în
procedură de evaluare, un răspuns la acest proiect va fi primit până la finele anului

- în ce priveşte balanţa de la Ministerul Finanţelor, este vorba de fapt de sumele
care sunt reportate de la an la an, în cazul în care se evaluează strict activitatea
societăţii de la finele anului 2009, societatea a realizat profit de aproximativ 20.000 lei,
însă este vorba despre datorii acumulate pe parcursul a mai mulţi ani.

D-l Onea Mircea susţine că la data plecării d-lui Toseţchi Andrei de la conducerea
societăţii Apoterm, datoriile acesteia erau de 50.000 lei, acum au ajund la 250.000 lei.

D-l Şproch Sorin susţine că societatea la finele anului 2009 a realizat profit,
garantând că la finele anului 2010 va avea un profit şi mai mare, aceasta în ceea ce
priveşte secţia termică, iar pentru achitarea datoriilor acumulate se propune această
majorare de capital

- trebuie avut în vedere faptul că la şedinţa trecută s-a alocat suma de 80.000
lei pentru achitarea drepturilor salariale a persoanelor cu handicap, respectiv
indemnizaţii, beneficiari fiind un număr de 40 persoane

- se propune alocarea sumei de 226.000 lei pentru a nu mai exista probleme la
această societate, iar aceasta să se descurce pe perioada iernii, societatea la data
elabotării bugetului în fiecare an a solicitat sume pentru reparaţii, înlocuire reţele, însă
s-au alocat sume în măsura posibilităţilor

- referitor la subvenţia care se acordă pentru beneficiarii serviciului de energie
termică, consiliul local nu poate coborâ sub cel care este prevăzut de lege

- avaria care s-a produs chiar în cursul zilei de astăzi, verificările la încălzire nu
s-au făcut pe perioada verii, ci acum când începe deja sezonul de încălzire, în acest caz
fiind vorba şi despre un management defectuos

- ţevile şi conducta sunt foarte vechi, încep să cedeze, lucrările efectuate sunt de
proastă calitate şi din această cauză apar des avarii la reţea

- în cazul în care se achită această sumă şi cu un management nou, lucrurile s-ar
putea să funcţioneze cum trebuie

D-l primar ca o recomandare este de părere că la data la care se discută despre
o anumită societate, ar trebui să fie prezent şi reprezentantul societăţii, deoarece nu
există toate informaţiile, acum este situaţia deja stabilită, trebuie alocate sume pentru
ca locuitorii să poată beneficia de agentul termic.

D-l Onea Mircea susţine că nu este împotriva alocării sumelor pentru majorare
de capital pentru a scoate societatea din impas, însă problema este că apar discuţii în
fiecare an şi trebuie găsită o soluţie.

D-l Şproch Sorin este de părere că verificările la reţea ar trebui efectuate vara,
deoarece primăvara este frig şi plouă şi nu este oportun, iar în ceea ce priveşte
lucrările la investiţii la coloană, aceasta aparţine oraşului.

Nemaifiind 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 12 voturi DA şi 1 abţinere: porubski Ioan
Duşan; 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: „Proiect de hotărâre privind modificarea statului de
funcţii.”

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 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.6: „Diverse.”
D-l primar în numele primăriei exprimă sincere condoleanţe d-lui Porubski Ioan
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Duşan, al cărui bunic a decedat, astăzi fiind înmormântarea, susţinând că cu părere de
rău nu a cunoscut acest lucru, că altfel ar fi participat la priveghi sau înmormântare.

D-l Rău Lehoczki Adrian-Ilie prezintă rezultatele deosebite câştigate de către
sportivii sambo, secţie înfiinţată de către consiliul local de aproximativ 1 an în cadrul
Clubului sportiv Victoria Nădlac, sportivii obţinând un binemeritat loc 1- la clasa VII-
Daniel Bar, precum şi 2 sportivi obţinând locul 3, respectiv Marc Boldiş- clasa VI, Vlad
Suciu- clasa VIII.

D-na Huszarik Alexandrina face o invitaţie consilierilor la Ziua Şcolii care va avea
loc ultima vineri din lună, respectiv 29. octombrie, dată la care se serbează 50 de ani
de la data liceului în limba română şi 65 de ani de predare în limba slovacă, urmând ca
în măsura posibilităţilor să fie trimisă către aceştia şi o invitaţie scrisă, evenimentele
având loc cu începere aproximativ orele 10,oo- 11,oo, orele de începere urmând să mai
fie comunicate.

D-l Şproch Sorin susţine că s-a trimis consilierilor pe e-mail situaţia încasărilor la
impozite şi taxe la data de 30.09.2010, dar constată că nu există neclarităţi sau
întrebări cu privire la aceasta.

Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, d-l Rău
Lehoczki Adrian-Ilie, preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei ordinare a
Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 05.10.2010.

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

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


