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ROMÂNIA              Anexa la HCL nr.111/31.05.2011 
JUDEŢUL ARAD  
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat azi 27.04.2011 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al 

oraşului Nădlac 
 
 
 

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 27.04.2011 a 
fost convocată în baza Dispoziţiei primarului oraşului Nădlac nr.870/20.04.2011, prin 
convocator şi înmânarea invitaţiilor. 
 La lucrările şedinţei participă următorii consilieri: Cioarsă Ştefan Traian, Huszarik 
Alexandrina, Kovacs Ştefan Andrei, Koșka Pavel, Şomrak Duşan, Rău Lehoczki Adrian-
Ilie, Mazuch Marinela Luminița Felicia, Unatinszki Andrei Ioan, Mokoş Pavel, Orban 
Balazs, Kiszel Duşan, Faur Maria Carmen, Paliş Gligor, Şproch Sorin Ivan- viceprimar. 
Lipsește motivat d-l consilier Lupșa Eugen. 

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

În calitate de invitaţi la şedinţă mai participă: d-na Ilieș Ioana Dorina, d-na 
Gușiță Teodora și d-l Aldea Ioan- compartiment administrarea patrimoniului local din 
cadrul primăriei, d-l Iaroș Rudolf Andrei- director Serviciul Centrul de Zi de îngrijire a 
copiilor Nădlac, Jucan Ioan- compartiment evidență agricolă din cadrul primăriei.  

D-l secretar constată legalitatea constituirii şedinţei deoarece majoritatea 
consilierilor în funcţie sunt prezenţi, fiind respectate prevederile legale în vigoare în 
domeniu. 

Având în vedere faptul că mandatul preşedintelui de şedinţă d-l Șproch Sorin-
Ivan a expirat, d-l secretar solicită numirea unui nou preşedinte de şedinţă pentru o 
perioadă de 3 luni. 
 D-l Kovacs Ștefan propune pe d-l Mokoș Pavel. 
 Nefiind alte propuneri, se supune la vot propunerea de alegere în funcţia de 
preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni a d-lui Mokoș Pavel, propunere care 
este aprobată cu 13 voturi DA. 
 Preşedintele de şedinţă, d-l Mokoș Pavel, 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 27.04.2011. 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei 
extraordinare a Consiliului Local Nădlac din data de 18.04.2011. 

3.Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier al d-lui Koska 
Pavel. 

4.Proiect de hotarare privind reorganizarea comisiilor de specialitate pe 
principalele domenii de activitate. 

5.Proiect de hotarare privind avizarea Planului anual de actiune al Serviciului 
Centrului de zi de ingrijire a copiilor Nadlac pentru anul 2011. 

6.Proiect de hotarare privind avizarea Raportului de activitate privind Planul 
anual de actiune al Serviciului Centrului de Zi de ingrijire a copiilor Nadlac pentru anul 
2010. 

7.Raport de activitate al Serviciului Centrul de Zi de ingrijire a copiilor din orasul 
Nadlac. 



JURIDIC  01.06.2011 2 

8.Proiect de hotarare privind aprobarea completarii inventarului terenurilor din 
domeniul privat al orasului Nadlac, care se pot atribui in baza Legii nr.15/2003. 

9.Proiect de hotarare privind atribuirea unei suprafete din parcela nr. Top. 
13691/62, evidentiata in CF nr.302534 Nadlac – provenita din conversia pe hartie a CF 
nr.2201 Nadlac, in folosinta gratuita pe durata existentei locuintei proprietate 
personala, d-nei Stoico Cristina si d-lui Stoico David. 

10.Proiect de hotarare privind aprobarea modificarilor survenite in structura 
Planului de investitii pe anul 2011 pe domeniul public al Orasului Nadlac concesionat 
Companiei de Apa Arad S.A., care se realizeaza din fonduri IID – Fond de Intretinere 
Inlocuire si Dezvoltare. 

11.Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special catre 
reprezentantii Consiliului Local Nadlac in Adunarea generala a asociatilor S.C. PETROM 
NADLAC S.R.L. 

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 726 
mp, parcela cu nr. cad. 302278, evidenţiată în CF nr. 302278 Nădlac, teren situat  în 
oraşul Nădlac,  jud. Arad,   d-nei Konyarik Ana şi d-lui Konyarik Vinţo, domiciliaţi în 
oraşul  Nadlac , str. L. Boor, nr. 2, jud. Arad. 

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 745 
mp, parcela cu nr. cad.  302137, evidenţiată în CF nr. 302137 Nădlac, teren situat  în 
oraşul  Nădlac,   jud. Arad, d-lui Băbău Ştefan, cu domiciliul în Mun. Timişoara, str. 
Leandrului nr. 25,  bl. 23,  et. 4, ap. 20, jud. Timiş. 

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 766 
mp, parcela cu nr.cad. 302139, evidenţiată în CF nr. 302139 Nădlac, teren situat  în 
oraşul Nădlac, jud. Arad, d-nei Barany Ecaterina-Felicia  şi d-lui Barany Ştefan, cu 
domiciliul în oraşul Nădlac, str. 1 Decembrie nr.129,  jud. Arad. 

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 759 
mp, parcela cu nr. cad. 302147, evidenţiată în CF nr. 302147 Nădlac, teren situat  în 
oraşul  Nădlac, jud. Arad, d-nei Chiorean Elisabeta şi d-lui Chiorean Valentin, cu 
domiciliul în oraşul Nădlac, str. V. Lucaciu nr. 132, jud. Arad. 

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 103 
mp, parcela cu nr.cad. 301950, evidenţiată în CF nr. 301950 Nădlac, teren situat  în 
oraşul Nădlac,  str. G. Enescu nr. 74, jud. Arad, d-lui Chişa Dimitrie - Tănase, cu 
domiciliul în oraşul Nădlac,str. G. Enescu nr. 76, jud. Arad. 

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 788 
mp, parcela cu nr. cad. 302122, evidenţiată în CF nr. 302122  Nădlac, teren situat  în 
oraşul  Nădlac, jud. Arad, d-nei Coiş Florica şi d-lui Coiş Carol, domiciliaţi în oraşul 
Nădlac, str. Grănicerilor nr. 4, jud. Arad 

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 740 
mp, parcela cu nr. cad.  302144, evidenţiată în CF nr. 302144 Nădlac, teren situat  în 
oraşul Nădlac, jud. Arad,  d-nei Crainici Camelia-Marinela şi d-lui Crainici Mihai-Pavel, 
domiciliati în oraşul Nădlac, str. V. Lucaciu nr. 130, jud. Arad. 

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 739 
mp, parcela cu nr.cad .302134, evidenţiată în CF nr. 302134 Nădlac, teren situat  în 
oraşul Nădlac, jud. Arad, d-nei Drienyovszki Maria, cu domiciliul în oraşul Nădlac, str. 
V. Lucaciu nr. 120, jud. Arad. 

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 1016 
mp, parcela cu nr. cad.302226, evidenţiată în CF nr. 302226 Nădlac, teren situat  în 
oraşul Nădlac, jud. Arad, d-lui Dumitraş Gheorghe, cu domiciliul în oraşul Nădlac, str. 
Lacului nr. 21, jud. Arad. 

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 754 
mp, parcela cu nr.cad.302168, evidenţiată în CF nr. 302168 Nădlac, teren situat  în 
oraşul Nădlac, jud. Arad,   d-nei Gubanyi Parasca  şi d-lui Gubanyi Iosif,  domiciliaţi în 
oraşul Nădlac, str. V. Lucaciu nr. 150,  jud. Arad. 
 22.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 749 
mp, parcela cu nr. cad.  302135, evidenţiată în CF nr. 302135 Nădlac, teren situat  în 
oraşul  Nădlac, jud. Arad, d-lui Haiduk Ioan, cu domiciliul în oraşul Nădlac, str. 1 
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Decembrie nr. 125, jud. Arad. 
 23.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 837 
mp, parcela cu nr. cad. 302177, evidenţiată în CF nr. 302177 Nădlac, teren situat  în 
oraşul  Nădlac, jud. Arad,   d-nei Haiduk Maria, cu domiciliul în oraşul Nădlac, str. V. 
Lucaciu nr. 160, jud. Arad. 
         24.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 905 
mp, parcela cu nr. cad. 302270, evidenţiată în CF nr. 302270 Nădlac, teren situat  în 
oraşul Nădlac,  jud. Arad,   d-nei Ionescu Elisabeta-Emilia, cu domiciliul în oraşul 
Nădlac, str. Primăverii nr. 8, jud. Arad şi d-nei Peşel Alina-Emilia, cu domiciliul în  
oraşul Nădlac, P-ţa Unirii nr. 8, jud. Arad. 
25.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 989 mp, 
parcela cu nr. cad. 302199, evidenţiată în CF nr. 302199 Nădlac, teren situat  în oraşul 
Nădlac,  jud. Arad, 
d-nei Koska Maria, cu domiciliul în oraşul Nădlac, str. N. Bălcescu nr. 29, jud. Arad 

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 760 
mp, parcela cu nr. cad.  302150, evidenţiată în CF nr. 302150 Nădlac, teren situat  în 
oraşul  Nădlac,   jud. Arad, d-nei Koska Susana, cu domiciliul în oraşul Nădlac, str. 1 
Decembrie nr. 141, jud. Arad. 

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 738 
mp, parcela cu nr. cad. 302162, evidenţiată în CF nr. 302162 Nădlac, teren situat  în 
oraşul Nădlac,  d-nei Laurinecz Ana, cu domiciliul în oraşul Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 
153, jud. Arad. 

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 784 
mp, parcela cu nr. cad.  302125, evidenţiată în CF nr. 302125 Nădlac, teren situat  în 
oraşul  Nădlac, jud. Arad, d-nei Nichifor Georgeta, cu domiciliul în oraşul Nădlac, str. 1 
Decembrie nr. 111, jud. Arad. 

29.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului, în suprafaţă de 706 
mp,  parcela cu nr. cad. 302243, evidenţiată în CF nr. 302243 Nădlac, d-lui Pavlov 
Ioan, domiciliat în oraşul Nădlac, str. L. Boor nr. 14, jud. Arad 
         30.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 446 
mp, parcela cu   nr. cad. 302213, evidenţiată în CF nr. 302213 Nădlac, teren situat  în 
oraşul Nădlac, jud. Arad, d-lui Istvanovit  Ioan cu domiciliul în oraşul  Nădlac, str. 
Independenţei nr. 5, jud. Arad. 

31.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 520 
mp, parcela cu nr. cad.   302196, evidenţiată în CF nr. 302196 Nădlac, teren situat  în 
oraşul Nadlac, jud. Arad, 
d-nei Szmizsnyanszki Maria şi d-lui Szmizsnyanszki Ioan, cu domiciliul  în oraşul 
Nădlac, str. Abatorului nr. 23, jud. Arad. 

32.Proiect de hotărâre privindaprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 916 
mp, parcela cu nr. cad. 302249, evidenţiată în CF nr. 302249 Nădlac, teren situat  în 
oraşul Nădlac,  jud. Arad,   d-nei Troiak Rozalia, cu domiciliul în oraşul Nădlac, str. 
Primăverii nr. 9, jud. Arad. 

33.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului situat în oraşul 
Nădlac, în suprafaţă de 909 mp,  parcela cu nr. cad.  302216, evidenţiată în CF nr. 
302216 Nădlac, d-lui Varga  Petru Pavel, domiciliat în oraşul Nădlac, str. Lacului nr. 3, 
jud. Arad 
 34.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 759 
mp, parcela cu nr.cad.  302155, evidenţiată în CF nr. 302155 Nădlac, teren situat  în 
oraşul Nădlac, jud. Arad,     d-lui Kreszan Ioan, cu domiciliul în oraşul Nădlac, str.  V. 
Lucaciu nr. 138,  jud. Arad. 
 35.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 741 
mp, parcela cu nr. cad.  302148, evidenţiată în CF nr. 302148 Nădlac, teren situat  în 
oraşul Nădlac, jud. Arad,     d-lui Turjan Gheorghe, cu domiciliul în oraşul Nădlac, str. V. 
Lucaciu nr. 134,  jud. Arad. 
 36.Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării terenului, în suprafaţă de 365 
mp,  parcela cu nr. cad. 302234, evidenţiată în CF nr. 302234 Nădlac, d-nei Duloveţ 
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Rozalia, cu domiciliul în oraşul Nădlac, str. Dr. Martin Luther nr. 18, jud. Arad. 
37.Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 873 

mp, parcela cu nr.cad.  302176, evidenţiată în CF nr. 302176 Nădlac, teren situat  în 
oraşul Nădlac, jud. Arad,   d-nei Puţ Maria şi d-lui Filip Gheorghe-Ioan, domiciliaţi în 
oraşul Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 169,  jud. Arad 
      38.Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 777 
mp, parcela cu nr. cad. 302160, evidenţiată în CF nr. 302160 Nădlac, teren situat  în 
oraşul  Nădlac, jud. Arad,   d-nei Istrate Salomie, cu domiciliul în Mun. Făgăraş, str. 
Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 40, jud. Braşov 

39.Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 772 
mp, parcela cu nr.cad.  302126, evidenţiată în CF nr. 302126 Nădlac, teren situat  în 
oraşul Nădlac, jud. Arad,   d-nei Laurovics Elisabeta, cu domiciliul în oraşul Nădlac, str. 
1 Decembrie nr. 113 şi d-lui Laurovics Ştefan, cu domiciliul în oraşul Nădlac, str. M. 
Eminescu nr.19,  jud. Arad 

40.Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 1135 
mp, parcela cu nr. cad.302197, evidenţiată în CF nr. 302197 Nădlac, teren situat  în 
oraşul  Nădlac, jud. Arad,   d-nei Majo Carmen-Magdalena şi d-lui Majo Mihai, cu 
domiciliul  în oraşul Nădlac, str. Slavici Ioan nr. 79, jud. Arad. 

41.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ- Amplasare pentru 
servicii- comerț şi RLU, beneficiari: d-l Hegyes Mihai Ferency și d-na Hegyes Otilia. 

42.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 
Local Nădlac nr.173/27.12.2010. 

43.Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de atestare a persoanelor 
fizice pentru functia de administrator de imobile in orasul Nadlac 
 44.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local de acțiune pentru 
protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole. 

45.Diverse. 
 D-l primar propune introducerea ca și pct.45 înainte de Diverse- Proiect de 
hotărâre privind declararea unor bunuri ca făcând parte din domeniul public al orașului 
Nădlac, precum și transmiterea acestora în folosință operatorului regional S.C. 
COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. 

Deoarece nu 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 27.04.2011”, cu 
propunerea de modificare a acesteia, care este aprobat 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 extraordinară a Consiliului Local din data de 
18.04.2011, 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 extraordinare a Consiliului local 
Nădlac din data de 18.04.2011”, 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 hotarare privind validarea mandatului de 
consilier al d-lui Koska Pavel. 

Comisia de validare trece la examinarea legalităţii alegerii d-lui Koska Pavel şi 
validează alegerea acestuia ca şi consilier local, conform procesului verbal 
nr.5782/27.04.2011. Hotărârea de validare a mandatului este supusă la vot, fiind 
pronunţate 13 voturi DA ( unanimitate de voturi ), votul necesar fiind majoritatea 
consilierilor prezenţi  ( 8 voturi ). Se trece la depunerea jurământului în faţa unei mese 
special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţie şi Biblia, mâna stângă 
pune, atât pe Constituţie, cât şi pe Biblie, pronunţând textul jurământului, semnând 
acesta în două exemplare, un exemplar se păstrează la dosarul de şedinţă, iar al doilea 
se înmânează consilierului. 
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Se trece la pct.4. Proiect de hotarare privind reorganizarea comisiilor de 
specialitate pe principalele domenii de activitate. 

D-na Mazuch Marinela propune ca în locul d-lui Porubski Ioan-Dușan să fie trecut 
noul consilier validat, respectiv d-l Koska Pavel. 

Nefiind alte propuneri, aceasta este supusă la vot, fiind aprobată cu 13 voturi 
DA, 1 abținere Koska Pavel, de asemenea nefiind alte discuţii, proiectul de hotărâre 
este supus la vot şi aprobat cu 13 voturi DA, 1 abținere: Koska Pavel, votul necesar 
adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorităţii consilierilor prezenţi ( 8 voturi ). 

 Se trece la pct.5. Proiect de hotarare privind avizarea Planului anual de 
actiune al Serviciului Centrului de zi de ingrijire a copiilor Nadlac pentru anul 
2011. 

Nefiind discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz 
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind aprobat cu 14 voturi DA, votul 
necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității consilierilor prezenți ( 8 
voturi ). 

Se trece la pct.6. Proiect de hotarare privind avizarea Raportului de 
activitate privind Planul anual de actiune al Serviciului Centrului de Zi de 
ingrijire a copiilor Nadlac pentru anul 2010. 

Nefiind discuţii şi deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz 
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind aprobat cu 14 voturi DA, votul 
necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității consilierilor prezenți ( 8 
voturi ). 

Se trece la pct.7. Raport de activitate al Serviciului Centrul de Zi de 
ingrijire a copiilor din orasul Nadlac. 

Nefiind discuții, se mulțumește pentru raportul depus și se trece la pct.8. 
Proiect de hotarare privind aprobarea completarii inventarului terenurilor din 
domeniul privat al orasului Nadlac, care se pot atribui in baza Legii 
nr.15/2003. 

Nefiind discuții și deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz 
favorabil, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care este 
aprobat cu 14 voturi DA- unanimitate de voturi, votul necesar adoptării proiectului de 
hotărâre fiind 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ). 

Se trece la pct.9. Proiect de hotarare privind atribuirea unei suprafete din 
parcela nr. Top. 13691/62, evidentiata in CF nr.302534 Nadlac – provenita din 
conversia pe hartie a CF nr.2201 Nadlac, in folosinta gratuita pe durata 
existentei locuintei proprietate personala, d-nei Stoico Cristina si d-lui Stoico 
David. 

Nefiind discuții și deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz 
favorabil, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care este 
aprobat cu 14 voturi DA- unanimitate de voturi, votul necesar adoptării proiectului de 
hotărâre fiind 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ). 

Se trece la pct.10. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarilor 
survenite in structura Planului de investitii pe anul 2011 pe domeniul public al 
Orasului Nadlac concesionat Companiei de Apa Arad S.A., care se realizeaza 
din fonduri IID – Fond de Intretinere Inlocuire si Dezvoltare. 

Nefiind discuții și deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz 
favorabil, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care este 
aprobat cu 14 voturi DA- unanimitate de voturi, votul necesar adoptării proiectului de 
hotărâre fiind 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ). 

Se trece la pct.11. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat 
special catre reprezentantii Consiliului Local Nadlac in Adunarea generala a 
asociatilor S.C. PETROM NADLAC S.R.L. 

Nefiind discuții și deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz 
favorabil, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care este 
aprobat cu 14 voturi DA- unanimitate de voturi, votul necesar adoptării proiectului de 
hotărâre fiind 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ). 
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Se trece la pct.12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 
terenului în suprafaţă de 726 mp, parcela cu nr. cad. 302278, evidenţiată în CF 
nr. 302278 Nădlac, teren situat  în oraşul Nădlac,  jud. Arad,   d-nei Konyarik 
Ana şi d-lui Konyarik Vinţo, domiciliaţi în oraşul  Nadlac , str. L. Boor, nr. 2, 
jud. Arad. 

Nefiind discuții și deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz 
favorabil, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care este 
aprobat cu 14 voturi DA- unanimitate de voturi, votul necesar adoptării proiectului de 
hotărâre fiind 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ). 

Se trece la pct.13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 
terenului în suprafaţă de 745 mp, parcela cu nr. cad.  302137, evidenţiată în 
CF nr. 302137 Nădlac, teren situat  în oraşul  Nădlac,   jud. Arad, d-lui Băbău 
Ştefan, cu domiciliul în Mun. Timişoara, str. Leandrului nr. 25,  bl. 23,  et. 4, 
ap. 20, jud. Timiş. 

Nefiind discuții și deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz 
favorabil, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care este 
aprobat cu 14 voturi DA- unanimitate de voturi, votul necesar adoptării proiectului de 
hotărâre fiind 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ). 

Se trece la pct.14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 
terenului în suprafaţă de 766 mp, parcela cu nr.cad. 302139, evidenţiată în CF 
nr. 302139 Nădlac, teren situat  în oraşul Nădlac, jud. Arad, d-nei Barany 
Ecaterina-Felicia  şi d-lui Barany Ştefan, cu domiciliul în oraşul Nădlac, str. 1 
Decembrie nr.129,  jud. Arad. 

Nefiind discuții și deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz 
favorabil, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care este 
aprobat cu 14 voturi DA- unanimitate de voturi, votul necesar adoptării proiectului de 
hotărâre fiind 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ). 

Se trece la pct.15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 
terenului în suprafaţă de 759 mp, parcela cu nr. cad. 302147, evidenţiată în CF 
nr. 302147 Nădlac, teren situat  în oraşul  Nădlac, jud. Arad, d-nei Chiorean 
Elisabeta şi d-lui Chiorean Valentin, cu domiciliul în oraşul Nădlac, str. V. 
Lucaciu nr. 132, jud. Arad. 

Nefiind discuții și deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz 
favorabil, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care este 
aprobat cu 14 voturi DA- unanimitate de voturi, votul necesar adoptării proiectului de 
hotărâre fiind 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ). 

Se trece la pct.16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 
terenului în suprafaţă de 103 mp, parcela cu nr.cad. 301950, evidenţiată în CF 
nr. 301950 Nădlac, teren situat  în oraşul Nădlac,  str. G. Enescu nr. 74, jud. 
Arad, d-lui Chişa Dimitrie - Tănase, cu domiciliul în oraşul Nădlac,str. G. 
Enescu nr. 76, jud. Arad. 

Nefiind discuții și deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz 
favorabil, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care este 
aprobat cu 14 voturi DA- unanimitate de voturi, votul necesar adoptării proiectului de 
hotărâre fiind 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ). 

Se trece la pct.17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 
terenului în suprafaţă de 788 mp, parcela cu nr. cad. 302122, evidenţiată în CF 
nr. 302122  Nădlac, teren situat  în oraşul  Nădlac, jud. Arad, d-nei Coiş Florica 
şi d-lui Coiş Carol, domiciliaţi în oraşul Nădlac, str. Grănicerilor nr. 4, jud. 
Arad. 

Nefiind discuții și deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz 
favorabil, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care este 
aprobat cu 14 voturi DA- unanimitate de voturi, votul necesar adoptării proiectului de 
hotărâre fiind 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ). 

Se trece la pct.18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 
terenului în suprafaţă de 740 mp, parcela cu nr. cad.  302144, evidenţiată în 
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CF nr. 302144 Nădlac, teren situat  în oraşul Nădlac, jud. Arad,  d-nei Crainici 
Camelia-Marinela şi d-lui Crainici Mihai-Pavel, domiciliati în oraşul Nădlac, str. 
V. Lucaciu nr. 130, jud. Arad. 

Nefiind discuții și deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz 
favorabil, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care este 
aprobat cu 14 voturi DA- unanimitate de voturi, votul necesar adoptării proiectului de 
hotărâre fiind 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ). 

Se trece la pct.19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 
terenului în suprafaţă de 739 mp, parcela cu nr.cad .302134, evidenţiată în CF 
nr. 302134 Nădlac, teren situat  în oraşul Nădlac, jud. Arad, d-nei 
Drienyovszki Maria, cu domiciliul în oraşul Nădlac, str. V. Lucaciu nr. 120, jud. 
Arad. 

Nefiind discuții și deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz 
favorabil, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care este 
aprobat cu 14 voturi DA- unanimitate de voturi, votul necesar adoptării proiectului de 
hotărâre fiind 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ). 

Se trece la pct.20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 
terenului în suprafaţă de 1016 mp, parcela cu nr. cad.302226, evidenţiată în 
CF nr. 302226 Nădlac, teren situat  în oraşul Nădlac, jud. Arad, d-lui Dumitraş 
Gheorghe, cu domiciliul în oraşul Nădlac, str. Lacului nr. 21, jud. Arad. 

Nefiind discuții și deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz 
favorabil, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care este 
aprobat cu 14 voturi DA- unanimitate de voturi, votul necesar adoptării proiectului de 
hotărâre fiind 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ). 

Se trece la pct.21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 
terenului în suprafaţă de 754 mp, parcela cu nr.cad.302168, evidenţiată în CF 
nr. 302168 Nădlac, teren situat  în oraşul Nădlac, jud. Arad,   d-nei Gubanyi 
Parasca  şi d-lui Gubanyi Iosif,  domiciliaţi în oraşul Nădlac, str. V. Lucaciu nr. 
150,  jud. Arad. 

 Nefiind discuții și deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz 
favorabil, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care este 
aprobat cu 14 voturi DA- unanimitate de voturi, votul necesar adoptării proiectului de 
hotărâre fiind 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ). 
 Se trece la pct.22. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 
terenului în suprafaţă de 749 mp, parcela cu nr. cad.  302135, evidenţiată în 
CF nr. 302135 Nădlac, teren situat  în oraşul  Nădlac, jud. Arad, d-lui Haiduk 
Ioan, cu domiciliul în oraşul Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 125, jud. Arad. 

 Nefiind discuții și deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz 
favorabil, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care este 
aprobat cu 14 voturi DA- unanimitate de voturi, votul necesar adoptării proiectului de 
hotărâre fiind 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ). 

Se trece la pct.23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 
terenului în suprafaţă de 837 mp, parcela cu nr. cad. 302177, evidenţiată în CF 
nr. 302177 Nădlac, teren situat  în oraşul  Nădlac, jud. Arad,   d-nei Haiduk 
Maria, cu domiciliul în oraşul Nădlac, str. V. Lucaciu nr. 160, jud. Arad. 

 Nefiind discuții și deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz 
favorabil, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care este 
aprobat cu 14 voturi DA- unanimitate de voturi, votul necesar adoptării proiectului de 
hotărâre fiind 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ). 
          Se trece la pct.24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 
terenului în suprafaţă de 905 mp, parcela cu nr. cad. 302270, evidenţiată în 
CF nr. 302270 Nădlac, teren situat  în oraşul Nădlac,  jud. Arad,   d-nei 
Ionescu Elisabeta-Emilia, cu domiciliul în oraşul Nădlac, str. Primăverii nr. 8, 
jud. Arad şi d-nei Peşel Alina-Emilia, cu domiciliul în  oraşul Nădlac, P-ţa Unirii 
nr. 8, jud. Arad. 

Nefiind discuții și deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz 
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favorabil, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care este 
aprobat cu 14 voturi DA- unanimitate de voturi, votul necesar adoptării proiectului de 
hotărâre fiind 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ). 

Se trece la pct.25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 
terenului în suprafaţă de 989 mp, parcela cu nr. cad. 302199, evidenţiată în CF 
nr. 302199 Nădlac, teren situat  în oraşul Nădlac,  jud. Arad, d-nei Koska 
Maria, cu domiciliul în oraşul Nădlac, str. N. Bălcescu nr. 29, jud. Arad 

Nefiind discuții și deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz 
favorabil, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care este 
aprobat cu 14 voturi DA- unanimitate de voturi, votul necesar adoptării proiectului de 
hotărâre fiind 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ). 

Se trece la pct.26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 
terenului în suprafaţă de 760 mp, parcela cu nr. cad.  302150, evidenţiată în 
CF nr. 302150 Nădlac, teren situat  în oraşul  Nădlac,   jud. Arad, d-nei Koska 
Susana, cu domiciliul în oraşul Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 141, jud. Arad. 

Nefiind discuții și deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz 
favorabil, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care este 
aprobat cu 14 voturi DA- unanimitate de voturi, votul necesar adoptării proiectului de 
hotărâre fiind 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ). 

Se trece la pct.27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 
terenului în suprafaţă de 738 mp, parcela cu nr. cad. 302162, evidenţiată în 
CF nr. 302162 Nădlac, teren situat  în oraşul Nădlac,  d-nei Laurinecz Ana, cu 
domiciliul în oraşul Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 153, jud. Arad. 

Nefiind discuții și deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz 
favorabil, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care este 
aprobat cu 14 voturi DA- unanimitate de voturi, votul necesar adoptării proiectului de 
hotărâre fiind 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ). 

Se trece la pct.28. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 
terenului în suprafaţă de 784 mp, parcela cu nr. cad.  302125, evidenţiată în 
CF nr. 302125 Nădlac, teren situat  în oraşul  Nădlac, jud. Arad, d-nei Nichifor 
Georgeta, cu domiciliul în oraşul Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 111, jud. Arad. 

Nefiind discuții și deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz 
favorabil, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care este 
aprobat cu 14 voturi DA- unanimitate de voturi, votul necesar adoptării proiectului de 
hotărâre fiind 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ). 

Se trece la pct.29. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 
terenului, în suprafaţă de 706 mp,  parcela cu nr. cad. 302243, evidenţiată în 
CF nr. 302243 Nădlac, d-lui Pavlov Ioan, domiciliat în oraşul Nădlac, str. L. 
Boor nr. 14, jud. Arad. 

  Nefiind discuții și deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz 
favorabil, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care este 
aprobat cu 14 voturi DA- unanimitate de voturi, votul necesar adoptării proiectului de 
hotărâre fiind 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ). 
           Se trece la pct.30. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 
terenului în suprafaţă de 446 mp, parcela cu   nr. cad. 302213, evidenţiată în 
CF nr. 302213 Nădlac, teren situat  în oraşul Nădlac, jud. Arad, d-lui 
Istvanovit  Ioan cu domiciliul în oraşul  Nădlac, str. Independenţei nr. 5, jud. 
Arad. 

Nefiind discuții și deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz 
favorabil, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care este 
aprobat cu 14 voturi DA- unanimitate de voturi, votul necesar adoptării proiectului de 
hotărâre fiind 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ). 

Se trece la pct.31. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 
terenului în suprafaţă de 520 mp, parcela cu nr. cad.   302196, evidenţiată în 
CF nr. 302196 Nădlac, teren situat  în oraşul Nadlac, jud. Arad, d-nei 
Szmizsnyanszki Maria şi d-lui Szmizsnyanszki Ioan, cu domiciliul  în oraşul 
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Nădlac, str. Abatorului nr. 23, jud. Arad. 
Nefiind discuții și deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz 

favorabil, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care este 
aprobat cu 14 voturi DA- unanimitate de voturi, votul necesar adoptării proiectului de 
hotărâre fiind 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ). 

Se trece la pct.32. Proiect de hotărâre privindaprobarea vânzării 
terenului în suprafaţă de 916 mp, parcela cu nr. cad. 302249, evidenţiată în CF 
nr. 302249 Nădlac, teren situat  în oraşul Nădlac,  jud. Arad,   d-nei Troiak 
Rozalia, cu domiciliul în oraşul Nădlac, str. Primăverii nr. 9, jud. Arad. 

Nefiind discuții și deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz 
favorabil, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care este 
aprobat cu 14 voturi DA- unanimitate de voturi, votul necesar adoptării proiectului de 
hotărâre fiind 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ). 

Se trece la pct.33. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 
terenului situat în oraşul Nădlac, în suprafaţă de 909 mp,  parcela cu nr. cad.  
302216, evidenţiată în CF nr. 302216 Nădlac, d-lui Varga  Petru Pavel, 
domiciliat în oraşul Nădlac, str. Lacului nr. 3, jud. Arad. 

 Nefiind discuții și deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz 
favorabil, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care este 
aprobat cu 14 voturi DA- unanimitate de voturi, votul necesar adoptării proiectului de 
hotărâre fiind 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ). 

Se trece la pct.34. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 
terenului în suprafaţă de 759 mp, parcela cu nr.cad.  302155, evidenţiată în CF 
nr. 302155 Nădlac, teren situat  în oraşul Nădlac, jud. Arad,     d-lui Kreszan 
Ioan, cu domiciliul în oraşul Nădlac, str.  V. Lucaciu nr. 138,  jud. Arad. 

 Nefiind discuții și deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz 
favorabil, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care este 
aprobat cu 14 voturi DA- unanimitate de voturi, votul necesar adoptării proiectului de 
hotărâre fiind 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ). 

Se trece la pct.35. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 
terenului în suprafaţă de 741 mp, parcela cu nr. cad.  302148, evidenţiată în 
CF nr. 302148 Nădlac, teren situat  în oraşul Nădlac, jud. Arad,     d-lui Turjan 
Gheorghe, cu domiciliul în oraşul Nădlac, str. V. Lucaciu nr. 134,  jud. Arad. 

 Nefiind discuții și deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz 
favorabil, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care este 
aprobat cu 14 voturi DA- unanimitate de voturi, votul necesar adoptării proiectului de 
hotărâre fiind 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ). 

Se trece la pct.36. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării 
terenului, în suprafaţă de 365 mp,  parcela cu nr. cad. 302234, evidenţiată în 
CF nr. 302234 Nădlac, d-nei Duloveţ Rozalia, cu domiciliul în oraşul Nădlac, str. 
Dr. Martin Luther nr. 18, jud. Arad. 

Nefiind discuții și deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz 
favorabil, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care este 
aprobat cu 14 voturi DA- unanimitate de voturi, votul necesar adoptării proiectului de 
hotărâre fiind 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ). 

Se trece la pct.37. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării 
terenului în suprafaţă de 873 mp, parcela cu nr.cad.  302176, evidenţiată în CF 
nr. 302176 Nădlac, teren situat  în oraşul Nădlac, jud. Arad,   d-nei Puţ Maria 
şi d-lui Filip Gheorghe-Ioan, domiciliaţi în oraşul Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 
169,  jud. Arad. 

   Nefiind discuții și deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz 
favorabil, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care este 
aprobat cu 14 voturi DA- unanimitate de voturi, votul necesar adoptării proiectului de 
hotărâre fiind 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ). 
     Se trece la pct.38. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării 
terenului în suprafaţă de 777 mp, parcela cu nr. cad. 302160, evidenţiată în 
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CF nr. 302160 Nădlac, teren situat  în oraşul  Nădlac, jud. Arad,   d-nei Istrate 
Salomie, cu domiciliul în Mun. Făgăraş, str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 
40, jud. Braşov. 

Nefiind discuții și deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz 
favorabil, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care este 
aprobat cu 14 voturi DA- unanimitate de voturi, votul necesar adoptării proiectului de 
hotărâre fiind 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ). 

Se trece la pct.39. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării 
terenului în suprafaţă de 772 mp, parcela cu nr.cad.  302126, evidenţiată în 
CF nr. 302126 Nădlac, teren situat  în oraşul Nădlac, jud. Arad,   d-nei 
Laurovics Elisabeta, cu domiciliul în oraşul Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 113 şi 
d-lui Laurovics Ştefan, cu domiciliul în oraşul Nădlac, str. M. Eminescu nr.19,  
jud. Arad. 

Nefiind discuții și deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz 
favorabil, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care este 
aprobat cu 14 voturi DA- unanimitate de voturi, votul necesar adoptării proiectului de 
hotărâre fiind 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ). 

Se trece la pct.40. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării terenului 
în suprafaţă de 1135 mp, parcela cu nr. cad.302197, evidenţiată în CF nr. 
302197 Nădlac, teren situat  în oraşul  Nădlac, jud. Arad,   d-nei Majo Carmen-
Magdalena şi d-lui Majo Mihai, cu domiciliul  în oraşul Nădlac, str. Slavici Ioan 
nr. 79, jud. Arad. 

Nefiind discuții și deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz 
favorabil, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care este 
aprobat cu 14 voturi DA- unanimitate de voturi, votul necesar adoptării proiectului de 
hotărâre fiind 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ). 

Se trece la pct.41. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 
PUZ- Amplasare pentru servicii- comerț şi RLU, beneficiari: d-l Hegyes Mihai 
Ferency și d-na Hegyes Otilia. 

Nefiind discuții și deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz 
favorabil, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care este 
aprobat cu 14 voturi DA- unanimitate de voturi, votul necesar adoptării proiectului de 
hotărâre fiind 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ). 

Se trece la pct.42. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea 
Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.173/27.12.2010. 

Nefiind discuții și deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz 
favorabil, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care este 
aprobat cu 14 voturi DA- unanimitate de voturi, votul necesar adoptării proiectului de 
hotărâre fiind 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ). 

Se trece la pct.43. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de 
atestare a persoanelor fizice pentru functia de administrator de imobile in 
orasul Nadlac. 

 Nefiind discuții și deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz 
favorabil, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care este 
aprobat cu 13 voturi DA, 1 abținere: Rău-Lehoczki Adrian-Ilie, votul necesar adoptării 
proiectului de hotărâre fiind 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ). 

Se trece la pct.44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local de 
acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole. 

Nefiind discuții și deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz 
favorabil, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care este 
aprobat cu 13 voturi DA, 1 abținere: Rău-Lehoczki Adrian-Ilie, votul necesar adoptării 
proiectului de hotărâre fiind 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ). 

Se trece la pct.45. Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri ca 
făcând parte din domeniul public al orașului Nădlac, precum și transmiterea 
acestora în folosință operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. 

 Nefiind discuții și deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz 
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favorabil, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care este 
aprobat cu 14 voturi DA- unanimitate de voturi, votul necesar adoptării proiectului de 
hotărâre fiind 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ). 

Se trece la pct. 46. Diverse. 
D-na Faur Maria sesizează despre comportamentul funcționarilor din cadrul 

compartimentului impozite și taxe al primăriei care nu vorbesc frumos cu contribuabilii, 
se răstesc, se comportă  ca și când persoanele care-i interpelează le-ar fi dușman, au o 
atitudine necorespunzătoare față de persoanele care vin să plătescă dările la buget, 
aceste sesizări au fost efectuate de diverși cetățeni care au mers la banca BRD și s-au 
plâns de ceea ce au pățit, chiar în cursul zilei de astăzi d-na Hortopan a sesizat despre 
un asemenea comportament al funcționarei Kukucska Ramona, aceasta schimbându-și 
numele prin căsătorie anul trecut, a anunțat acest aspect anul trecut la acest 
compartiment, acum când a mers să achite impozitul, a constatat că figurează cu 
același nume, a sesizat acest aspect funcționarei, care a vorbit cu ea foarte 
necorespunzător, până la urmă problema fiindu-i rezolvată de către un alt funcționar. 

D-l primar susține că atunci se constată asemenea evenimente, să-i fie dat 
telefon. 

D-na Faur Maria susține că d-na Hortopan l-a căutat după incident pe d-l primar, 
însă acesta în acel moment nu se afla în primărie. 

D-l Mokoș Pavel sesizează aspectul lipsei existenței de cereri de la 
compartimentele primăriei, cetățenii fiind nevoiți să meargă pentru orice cerere la un 
birou de copiat acte, să existe un loc unde orice persoană poate să-și ia cerere, să o 
completeze, iar în cazul în care nu știe, poate opta să meargă la un birou de copiat 
acte. 

D-na Faur Maria este de părere că aceste cereri tipizate ar trebui să existe 
postate și pe site-ul primăriei. 

D-l secretar susține că cererile la care face referire d-l Mokoș Pavel există la 
biroul relații cu publicul. 

D-l Cioarsă Ștefan susține că la ușa compartimentului impozite și taxe există 
postat un anunț- Intrați pe rând, câte unul, cetățenii neexistând un geam la intrarea în 
acest birou, nu au de unde să cunoască dacă există cineva înăuntru sau nu. 

D-na Faur Maria sesizează un alt asemenea afiș care există înăuntrul acestui 
birou- Interzis să se vorbească la telefon. 

D-na Huszarik Alexandrina susține că există chiar o vorbă, doar să nu trebuiască 
să mergi la compartimentul impozite și taxe. 

D-l primar susține că a mai primit sesizări referitor la comportamentul 
funcționarilor din cadrul compartimentului impozite și taxe, bine ar fi să existe și ceva 
în scris, fiecare persoană care merge la acest compartiment, merge să dea bani și 
normal ar fi ca din partea funcționarului să aibă parte de un comportament 
corespunzător, o persoană care zămbește, să nu se ajungă la discuții contradictorii, 
funcționarii cunosc aspectul că chiar dacă o persoană este dată afară, nu există 
posibilitatea de a fi angajat altcineva, soluții pentru rezolvarea acestor aspecte există, 
se poate ca încasarea să fie efectuată la casierie, iar cei de la compartiment să meargă 
pe teren să recupereze rămășițele. 

D-l Paliș Gligor este de părere că din partea acestor funcționari ai 
compartimentului impozite și taxe cetățenii au parte de un comportament care nu este 
normal pentru un funcționar public și a nu se uita că au beneficiat și beneficiază în 
continuare de fondul de stimulente de 15 % din sumele încasate; de asemenea, 
sesizează despre necesitatea de a se face curățenie pe porțiunea Cloșca- Salcâmilor, 
Digului eventual cu un autogreder trebuie nivelat. 

D-l primar susține că a trecut chiar ieri pe acolo și a constatat de cele sesizate. 
D-l Orban Balazs este de părere că nu este neapărat necesar să fie aplicate 

sancțiuni, de exemplu la trezorerie, unde contribuabilii trebuie să plătescă sume mult 
mai mari, atmosfera este cu totul diferită, este vorba de o cu totul altă adresabilitate. 

D-l Kovacs Ștefan sesizează a treia oară despre depunerea la consiliu a 
raportului referitor la activitatea Spegului pe perioada martie 2009-decembrie 2009, 
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precum și lucrările efectuate de către secția edilitară a S.C. APOTERM NĂDLAC S.A.în 
perioada martie 2010- decembrie 2010. 

D-l primar susține că la această societate singura problemă este faptul că nu are 
cine să facă acest raport, deoarece nu există personal de conducere, se poate însă 
solicita un raport privind activitatea desfășurată către Consiliul de Administrație. 

D-l Kovacs Ștefan este de părere că problema este faptul că cineva se 
eschivează la depunerea raportului solicitat. 

D-l Șproch Sorin este de părere că având în vedere faptul că din partea 
Consiliului Local există în cadrul acestei societăți reprezentanți în Aga, de asemenea 
având în vedere ședința Aga referitor la aspectele solicitate, problema însă este faptul 
că cei care au condus secția edilitară pe perioada solicitată au plecat de la conducere, 
iar acum ceea ce trebuie făcut este ca cineva să culeagă datele respective. 

D-l secretar prezintă adresa S.C. Globus International S.R.L. prin care societatea 
propune transferarea în contul datoriilor acumulate la primăria orașului Nădlac a 
cădirilor proprietatea acesteia, precizând că societatea a achitat suma de 10.240 lei 
reprezentând datorii la impozite și taxe, considerând că contravaloarea clădirii este 
mult mai mare decât suma restantă datorată. 

D-na Mazuch Marinela este de părere că este necesar să existe un proiect viabil 
ce se poate face cu această construcție, nu este nimeni interesat de acea clădire, după 
ce se va afla că este a primăriei, sigur va începe să se fure, de asemenea face 
precizarea că terenul este a primăriei, iar construcția este a societății. 

D-l primar susține că deocamdată nu este necesar supunerea spre aprobare a 
acestei solicitări, dar trebuie să fie supusă analizei și să existe un punct de vedere care 
să poată să fie transmis către societate, dacă ar exista ceva investitor care să fie 
interesat de această clădire, ar fi un avantaj preluarea clădirii în cunatumul sumelor 
datorate, dar este necesar să se procedeze la elaborarea unui raport de expertiză 
referitor la valoarea construcției. 

D-na Mazuch Marinela este de părere că acea clădire are o valoare, însă în cazul 
în care vitrinele și sticlele se vor sparge, clădirea nu are nici o valoare. 

D-l primar este de părere că în caz de preluare a construcției va fi necesar 
organizarea de pază și administrare a locației. 

D-l Paliș Gligor pune întrebarea care este rolul Poliției Locale Nădlac, sigur nu 
este asigurarea pazei campusului și a parcului, când încasările din amenzi sunt în 
cuantum de 5000 lei, astfel se poate proceda la reducerea activtății acstora și se pot 
angaja paznici, sigur rolul poliției locale este altul, de exemplu în ce privește asigurarea 
pazei în parc, atunci când este zi de discotecă, cel care deține acest obiectiv este 
obligat să-și asigure ordinea în perimetru prin contract de prestări servicii. 

D-l Mokoș Pavel este de părere că funcționarii primăriei ar trebui să stea cel 
puțin 3 ore pe zi la BRD pentru a vedea cum trebuie să arate un funcționar public, 
modul de abordare al contribuabilului. 

Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, d-l Mokoș 
Pavel, preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului 
local al oraşului Nădlac din data de 27.04.2011. 
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare 
originale. 
 
 
  Preşedinte de şedinţă,                                   Secretar, 
                     Mokoș Pavel                      Gros Alexandru 
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