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ROMÂNIA                        Anexa la HCL nr.212 din 29.11.2011 
JUDEŢUL ARAD  
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat azi 31.10.2011 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al 

oraşului Nădlac 
 
 
 

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 31.10.2011 a 
fost convocată în baza Dispoziţiei primarului oraşului Nădlac nr.1209/26.10.2011, prin 
convocator şi înmânarea invitaţiilor. 
 La lucrările şedinţei participă următorii consilieri: Cioarsă Ştefan Traian, Koșka 
Pavel, Rău Lehoczki Adrian-Ilie, Unatinszki Andrei Ioan, Lupșa Eugen, Huszarik 
Alexandrina, Kovacs Ştefan Andrei, Kiszel Dușan, Mazuch Marinela Luminița Felicia, 
Şomrak Duşan, Şproch Sorin Ivan- viceprimar. Lipsesc motivat consilierii: Mokoş Pavel, 
Faur Maria Carmen, Orban Balazs, Paliş Gligor. 

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

În calitate de invitaţi la şedinţă mai participă: d-l Cralic Ioan și d-na Boari Ana- 
compartiment contabilitate-casierie din cadrul primăriei. 

Se constată legalitatea constituirii şedinţei deoarece majoritatea consilierilor în 
funcţie sunt prezenţi, fiind respectate prevederile legale în vigoare în domeniu. 
 Preşedintele de şedinţă, d-l Unatinszki Andrei, 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 31.10.2011. 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local aferente 
trimestrului II-III al anului 2011. 

3.Diverse.       
D-l primar propune introducerea ca și pct.3: Proiect de hotărâre privind 

rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului local Nădlac pe anul 2011. 
Deoarece nu mai 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 extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 31.10.2011”, cu 
propunerea de modificare și completare a acesteia, care este aprobat cu 11 voturi DA- 
unanimitate de voturi. Se face precizarea că votul necesar pentru adoptarea proiectului  
de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 7 voturi ). 
 Se trece la pct.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției 
bugetului local aferente trimestrului II-III al anului 2011. 

D-l Lupșa Eugen constată că, conform situației prezentate, un procent 80 % din 
total venituri au fost deja încasate, influența este pozitivă în ce privește veniturile 
încasate și cheltuielile effectuate, însă pune întrebarea care este situația facturilor 
neplătite. 

D-na Boari Ana răspunde că situația se modifică zilnic , mai ales având în vedere 
faptul că există facturi pe luna curentă, însă acestea se plătesc doar luna următoare, o 
analiză trimestrială este foarte greu de făcut, realizarea veniturilor, precum și 
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repartizarea pe capitole fiind inexactă, având în vedere faptul că planificarea 
cheltuielilor se efectuează funcție de realizarea veniturilor. 

D-l Lupșa Eugen constată că există neplătite facturi în cuantum de aproximativ 
700.000 lei, se pune întrebarea dacă această sumă va fi achitată până la sfârșitul 
anului. 

D-na Boari Ana susține că nu se poate da un răspuns deoarece nu se cunoaște 
exact suma încasării veniturilor. 

D-l Lupșa Eugen pune întrebarea care este situația proiectului cu școala, 
deoarece nu s-a primit nici o sumă. 

D-na Mazuch Marinela susține că proiectul este încheiat de aproximativ 1 an, au 
fost depuse tranșele de tragere a banilor, Oradea Breco a verificat deja situația 
financiară, însă problema este faptul că documentația a stata aproapae jumătate de an 
în Ungaria, partenerii au plătit deja tranșa, însă sumele au ajuns în alt cont, astfel că 
urmează ca această problemă să fie reglementată în cel mult o săptămână. 

D-l Șproch Soprin este de părere că aprobarea și analizarea execuțiilor bugetare 
este foarte utilă pentru consiliul local, deoarece permite compartimentului, precum și 
executivului planificarea veniturilor și a cheltuielilor, cu scopul de a nu se iniția mai 
multe cheltuieli, a constatat însă cazuri când sumele se puteau reglementa. Conform 
situațiilor existente, datoriile la data de 27.09.2011 au fost în cuantum de 676.063 
lwei, plus 150.000 lei facturi utilități nesosite, precum și salariile, la data de 
30.09.2011 compartimentul impozite și taxe a prezentat situația veniturilor care pot fi 
încasate până la sfârșitul anului, acestea fiind în cuantum de 956.000 lei, mai există 
sume care urmează a fi primate, de la autostradă- trebuie trecute sumele pe cheltuieli 
de dezvoltare, de la UE, investiții, fiind necesar modificarea acesteia, debitele care nu 
se vor putea încasa din anii anteriori fiind de aproximativ 1.298.379 lei, amenzi 
circulație 56.000 lei, alte amenzi 880.000 lei, totalul de încasat fiind de aproximativ 
3.186.000 lei, darn e putem baza pe 956.000 lei. 

D-na Boari Ana susține că se cere aprobarea și analiza execuției bugetului după 
terminarea trimestrului, rectificarea bugetului se face lunar și sumele se rectifică 
funcție de cheltuielile efectuate, dar cel mai correct se cunoaște situația în luna 
decembrie, noi aprobăm execuția bugetului după ce sumele de bani au fost cheltuite. 

D-l Șproch Sorin este de părere că tocmai o asemenea analiză este deosebit de 
importantă, pentru ca diferențele să poată fi reglate prin rectificare de buget. 

Nemaifiind alte discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz 
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind aprobat în unanimitate de voturi 
( 11 voturi ), votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind majorității consilierilor 
aflați în funcție (  8 voturi ). 

Se trece la pct.3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de 
venituri și cheltuieli al Consiliului local Nădlac pe anul 2011. 

Nefiind discuții, proiectul de hotărâre este supus la vot, voturile fiind pronunțate 
astfel: 11 voturi DA ( unanimitate de voturi ), votul necesar adoptării proiectului de 
hotărâre fiind majorității consilierilor aflați în funcție (  8 voturi ). 

Se trece la pct.4. Diverse. 
Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, d-l 

Unatinszki Andrei Ioan, preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei 
extraordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 31.10.2011. 
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare 
originale. 
 
 
  Preşedinte de şedinţă,                                   Secretar, 
            Unatinszki Andrei Ioan                      Gros Alexandru 
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