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ROMÂNIA             Anexa la HCL nr.188 din 19.10.2011 
JUDEŢUL ARAD  
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat azi 15.09.2011 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al 

oraşului Nădlac 
 
 
 

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 15.09.2011 a 
fost convocată în baza Dispoziţiei primarului oraşului Nădlac nr.1140/08.09.2011, 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, Orban Balazs, 
Paliş Gligor, Huszarik Alexandrina, Kovacs Ştefan Andrei, Şomrak Duşan. Lipsesc 
motivat consilierii: Kiszel Dușan, Mazuch Marinela Luminița Felicia, Mokoş Pavel, Faur 
Maria Carmen, Şproch Sorin Ivan- viceprimar. 

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-l Cralic Ioan și d-na Boari Ana- 
compartiment contabilitate-casierie din cadrul primăriei, d-l Roszkoș Ioan- șef SVSU 
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 15.09.2011. 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a 
Consiliului Local Nădlac din data de 23.08.2011. 

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

4.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții. 
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru remedierea 

deficienţelor la normele de apărare împotriva incendiilor constatate în perioada 
controlului desfăşurat de inspectorii Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă „Vasile 
Goldiş” al judeţului Arad, la Primăria oraşului Nădlac şi la Serviciul voluntar pentru 
situaţii de urgenţă din subordinea Consiliului local Nădlac. 

6.Proiect de hotărâre privind avizarea unor protocoale de colaborare. 
7.Proiect de hotărâre privind acordul pentru obținerea licenței de explorare în 

perimetrul Nădlac și împuternicirea d-lui primar Ciceac Vasile pentru negocierea și 
semnarea licenței de explorare pentru perimetrul sus menționat 
           8.Proiect de hotărâre privind aprobarea disponibilizării unor terenuri 
proprietatea privată a oraşului Nădlac la dispoziţia Comisiei locale pentru stabilirea 
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Nădlac  

9.Diverse. 
Deoarece nu sunt propuneri sau modificări referitor la ordinea de zi, preşedintele 
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de şedinţă supune la vot „Proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a 
şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 15.09.2011”, care este aprobat 
cu 10 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 
23.08.2011, 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 ordinare a Consiliului local 
Nădlac din data de 23.08.2011”, care este aprobat cu 10 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 și cheltuieli al Consiliului local Nădlac pe anul 2011. 

D-l Lupșa Eugen susține că din partea comisiei economice se acordă aviz 
favorabil, însă cu anumite amendamente. Din partea comisiei de sănătate și a celei de 
urbanism se acordă aviz favorabil. 

D-l Lupșa Eugen face propunerea ca suma de 28.000 lei propusă la Execuție 
lucrări centru administrativ să fie trecută pe lista de investiții la rețele termice. 

Președintele de ședință, constatând faptul că nu sunt alte discuții, supune la vot: 
- propunerea efectuată de către executiv, fiind pronunțate 10 abțineri 
- propunerea efectuată de către d-l Lupșa Eugen, voturile fiind pronunțate astfel: 

6 voturi DA, 4 abținere: Koșka Pavel, Șomrak Dușan, Huszarik Alexandrina, Orban 
Ecaterina, nefiind întrunită majoritatea necesară aprobării propunerii, votul majorității 
consilierilor în funcție- 8 voturi 

D-l primar face propunerea ca suma propusă pentru Execuție lucrări centru 
administrativ în cuantum de 28.000 lei să fie trecută la Elaborare PUG deoarece sumele 
trecute sunt insuficiente, jumătate din suma necesară elaborării acestuia va fi 
suportată de către Consiliul Județean Arad și jumătate va fi suportată din bugetul local, 
oricum nici cu această sumă nu se acoperă necesarul pentru PUG, dar reprezintă un 
pas înainte. 

D-l Rău-Lehoczki Adrian-Ilie face propunerea ca suma de 13.000 lei din cei 
95.000 lei de la Transporturi să fie trecută la elaborare documentație PUG. 

D-l Șomrak Dușan susține că s-a propus suma de 13.000 lei pentru amenajare 
parc pădurice, fiind propusă și modificarea programului de lucrări edilitar gospodărești, 
se pune întrebarea dacă această lucrare este neapărat necesară, de asemenea 
parcarea din fața sălii se sport nu era necesar să fie de dimensiunea la care s-a făcut. 

Nefiind alte discuții, președintele de ședință supune la vot:  
- propunerea d-lui Lupșa Eugen ca suma de 13.000 lei din cei 95.000 lei 

de la Transporturi să fie trecută la elaborare documentație PUG, fiind 
pronunțate 6 voturi DA, 4 abținere: Koșka Pavel, Orban Balazs, Huszarik 
Alexandrina, Șomrak Dușan, nefiind întrunită majoritatea necesară 
aprobării- majoritatea consilierilor în funcție- 8 voturi 

- propunerea ca suma de 13.000 lei de la parcare să treacă la PUG, fiind 
pronunțate 4 voturi DA: Koșka Pavel, Orban Balazs, Huszarik 
Alexandrina, Șomrak Dușan, 5 abținere, 1 vot NU: Kovacs Ștefan 

D-na Huszarik Alexandrina susține că s-a supus spre aprobare la ședința 
anterioară rectificare de buget în plus pentru chirii, în schimb nici până în present 
sumele nu s-aui virat către școală. 

D-l Lupșa Eugen precizează că sunt doare sume aprobate pe hârtie, nefiind 
lichidități, respectiv încasări, nu există fizic sumele respective., nu se pot lua sume în 
afara bugetului, dacă nu există banii pe capitole, nu se pot efectua nici cheltuieli. 
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Nefiind alte discuții, proiectul de hotărâre este supus la vot, cu propunerile de 
modificare ale acestuia aprobate, este supus la vot, voturile fiind pronunțate astfel: 6 
voturi DA, 4 abținere: Koșka Pavel, Orban Balazs, Huszarik Alexandrina, Șomrak 
Dușan, nefiind întrunită majoritatea necesară adoptării proiectului de hotărâre, votul 
necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind majorității consilierilor aflați în funcție      
(  8 voturi ). 

Se trece la pct.4. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de 
funcții. 

D-l Lupșa Eugen susține că din partea comisiei economice se acordă aviz 
nefavorabil, motivația fiind faptul că nu se vede necesitatea reducerii acestui post la ½ 
normă. 

Nefiind alte discuții, proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 10 
voturi DA- unanimitate de voturi, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind 
votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ). 

Se trece la pct.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru 
remedierea deficienţelor la normele de apărare împotriva incendiilor 
constatate în perioada controlului desfăşurat de inspectorii Inspectoratului 
pentru situaţii de urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad, la Primăria 
oraşului Nădlac şi la Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă din 
subordinea Consiliului local Nădlac. 

Nefiind discuții și deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz 
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 10 voturi DA- 
unanimitate de voturi, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul 
majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ). 

Se trece la pct.6. Proiect de hotărâre privind avizarea unor protocoale de 
colaborare. 

D-l Rău-Lehoczki Adrian susține că s-a analizat în comisie, care acordă aviz 
favorabil, însă textul acelor protocoale este necesar să fie revizuit ortografic, din punct 
de vedere al conținutului este în regulă. 

D-l Paliș Gligor pune întrebarea care sunt implicațiile bugetului în ce privește 
aceste colaborări. 

D-l Roszkoș Ioan răspunde că pentru moment, nu sunt nici un fel de implicații 
din partea bugetului local, fiind vorba doar despre cheltuieli de deplasare, sau dacă vor 
merge copii în tabără în cele 2 localități din străinătate. Necesar ar fi neapărat pentru 
funcționarea serviciului achiziționarea unei autospeciale costul uneia vechi ar fi de 
aproximativ 150.000 Euro, una seccond este în cuantum de aproximativ 15.000 Euro, 
aceasta având în vedere procesul verbal de constatare al ISU care impune dotarea 
serviciului cu 2 autospeciale, altfel este necesar să se încheie contracte de colaborare 
cu localitățile învecinate pentru o autospecială, deoarece există posibilitatea să existe 
în același timp două sau chiar mai multe intervenții la incendii, și avân în vedere faptul 
că există taxă psi, în cazul în care nu se poate intervene la timp, existând stabilite 
norme de timp la intervenții, ne putem trezi cu acționarea în judecată, respectivele 
incendii putându-se propaga. 

D-l Lupșa Eugen susține că automobilele Brașov fac autospeciale. 
D-l primar susține că în Slovacia costul unei autospeciale vechi este între 15.000 

Euro- 20.000 Euro, Tatra fiind o mașină foarte bună. 
D-l Roszkoș Ioan susține că autospeciala din dotarea serviciului este una 

depășită, atât din punct de vedere fizic, cât și moral, nu poate depăși 55 km/h, iar 
timpii de intervenție sunt foarte importanți. 

D-l Cioarsă Ștefan susține că la fiecare proces verbal de constatare, respectiv de  
control, se specifică necesitatea existenței planului de intervenție pentru primărie și 
casa de cultură, la care nu ne-am conformat, nici până în prezent. 

D-l Roszkoș Ioan susține că s-a solicitat la fiecare început de an alocarea 
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sumelor necesare elaborării acestora, însă nu au fost allocate fondurile necesare, chiar 
a fost primit avertisment pentru nerespectarea acestor solicitări. 

D-l Lupșa Eugen pune întrebarea care este costul celor două documentații. 
D-l Roszkoș Ioan răspunde că aceste documentații costă aproximativ 9000 lei, 

sumă care a fost solicitată odată cu fundamentarea bugetului pentru anul 2011. 
Nefiind alte discuții și deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă 

aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 10 voturi DA- 
unanimitate de voturi, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul 
majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ). 

Se trece la pct.7. Proiect de hotărâre privind acordul pentru obținerea 
licenței de explorare în perimetrul Nădlac și împuternicirea d-lui primar Ciceac 
Vasile pentru negocierea și semnarea licenței de explorare pentru perimetrul 
sus menționat. 

D-l Paliș Gligor susține că nu este împotriva delegării d-lui primar, dacă există 
expertize, care ar fi costul acestor documentații. 

D-l primar susține că au fost începute demersurile pentru obținerea licenței, 
toate documentațiile care au fost solicitate, au fost obținute, ce este necesar a se 
achita, sunt taxele către Stat, de 2500 Euro, licența care costă 3000 Euro, taxe care se 
achită la data obținerii documentelor, această sondă a fost uitată perioadă îndelungată 
de timp, fiind de părere că este foarte importantă pentru Nădlac. 

D-l Paliș Gligor întreabă care este temperatura la care iese apa geotermală. 
D-l primar răspunde că temperatura la care iese apa este de 65 grade, costurile 

încălzirii apei nu sunt foarte ridicate, ce este important este faptul că acea sondă este a 
noastră. 

D-l Lupșa Eugen susține că sigur sunt necesare anumite investiții pentru punerea 
în funcțiune. 

D-na Huszarik Alexandrina este de părere că această inițiativă constituie un 
avantaj în viitor. 

D-l primar susține că ce este foarte bine este faptul că sonda este funcțională și 
nu necesită foarte multe investiții. 

D-l Rău-Lehoczki Adrian susține că este necesar autorizația de explorare, precum 
și autorizația de exploatare. 

D-l secretar este de părere că este posibil ca prin această inițiativă să obținem o 
scădere de preț la apa geotermală care se plătește către Foradex, care se pare că are 
probleme financiare. 

D-l Kovacs Ștefan pune întrebarea dacă debitul este suficient. 
D-l primar susține că vara va fi suffcient, pe perioada iernii va fi necesar 

reîncălzirea acesteia, acea sondă nu a fost pornită timp de 20 de ani, posibil vor trebui 
verificate fișele, trebuie pornită și se va vedea debitul real. 

D-l Paliș Gligor face precizarea că se vor reduce cheltuielile ceea ce este foarte 
bine în timp. 

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

Se trece la pct.8. Proiect de hotărâre privind aprobarea disponibilizării 
unor terenuri proprietatea privată a oraşului Nădlac la dispoziţia Comisiei 
locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor 
Nădlac. 

  Nefiind discuții și deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz 
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 10 voturi DA- 
unanimitate de voturi, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 
din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ). 
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 Nefiind alte discuții, se trece la pct.9. Diverse. 
D-na Huszarik Alexandrina  susține că s-a impus de către Inspectorat 

implementarea sistemului informatizat de intrare-ieșire a elevilor din/în școală, care 
presupune achiziționarea sistemului cu bani de la bugetul local, sistemul trebuind să fie 
realizat până la începutul semestrului II al anului școlar, respectiv luna ianuarie 2012, 
problema o reprezintă faptul că există mai multe localuri școlare, fiecare elev va intra, 
respectiv ieși din școală pe bază de cartelă. 

D-l Lupșa Eugen este de părere că acest sistem va trebui instalat la fiecare 
ieșire. 

D-l Kovacs Ștefan este de părere că ar trebui finalizată lucrarea noului campus 
școlar. 

D-l secretar prezintă cererea S.C. ESTATE DEVELOPING GROUP S.R.L. care 
solicită concesionarea unei suprafețe de 2,50 ha pentru realizarea unei investiții în 
domeniul energiei regenerabile, teren care se poate propune pentru această investiție 
este parcela situată în imediata vecinătate a gropii de deșeuri, cu suprafața de 12,50 
ha, care se poate reparcela. Se va emite adresă către societate cu terenul disponibil, 
problema este cu legea 219/1998 a concesiunilor care este abrogată, procedura 
urmând să fie efectuată în baza ordonanței nr.34/2009 a achizițiilor publice, dacă se 
dorește concesionarea. Referitor la adresa S.C. AMROMCO ENERGY S.R.L. este de 
părere că s-a trecut greșit parcela, astfel că se va lua legătura verbal cu societatea, 
urmând ca această adresă să fie supusă analizei și discuțiilor la o ședință viitoare. 

D-l Koșka Pavel prezintă sesizarea a mai multor locuitori referitor la mizeria de la 
sala de sport. 

D-l Lupșa Eugen este de părere că nu este posibil fizic să se facă curățenie după 
fiecare tură care joacă acolo, deoarece se organizează imediat, una după alta. 

D-l primar susține că problema este faptul că în fața sălii de sport nu există 
parcare, este practic șantier, murdărie, care se duce pe pantofi înăuntru, ar trebui 
fiecare persoană care intră în sală să aibă papuci de schimb, parcarea s-a făcut din 
banii consiliului județean Arad ca să arate cumva, parcarea de la intrarea în pădurice a 
mai fost discutată probabil deja de 6 luni, rectificare de buget pentru această lucrare 
nu va mai fis pusă pe ordinea de zi niciodată, în schimb se va institui o taxă de parcare 
pentru toate autoturismele care parchează acolo, problema este faptul că nu știm să 
trăim civilizat, este vorba despre confortul copiilor noștri. Precizează faptul că atunci 
când au fost veniți oaspeți din Slovacia și Polonia, la sala de sport fiind cazate un 
număr de 50 persoane, era un noroi de nedescris în fața sălii de sport, neexistând 
parcare. 

D-l Cioarsă Ștefan susține că nu este o problemă faptul că s-a construit acea 
parcare, ci faptul că, consilierii au fost puși în fața faptului împlinit. 

D-l primar susține că lucrau oamenii în zonă, astfel că existând material, a 
considerat oportun să fie rezolvată și această problemă. 

D-l Șomrak Dușan susține că problema este faptul că la sala de sport se achită o 
taxă, iar la sala de sport a școlii, unde practicarea sportului este gratuită, copii nu pot 
face sport deoarece acolo se desfășoară alte activități. 

D-l Kovacs Ștefan susține că în sala de sport este mizerie și nu se pot desfășura 
activități sportive, s-a făcut sport în curtea școlii, deocamdată este cald și se poate. 

D-na Huszarik Alexandrina susține că în sala de sport de la școală nu este 
mizerie, însă aceasta se află încă în lucrări, toate materialele din sală, saltele fiind 
depozitate în sălile de dezechipare, copii neputându-se schimba de echipament, însă se 
poate face în sala de clasă, pe rând fete, pe urmă băieți. În sala de sport de la școala 
nr.3 d-na Borlea Delia nu lasă copii cu mingea, și nici activitatea de judo nu se poate 
desfășura acolo, toate activitățile trebuind să se desfășoare în sala de la liceu. 

D-l secretar susține că se va trimite o adresă către cultul ortodox, care este 
proprietar al imobilului, la care se plătește chirie pentru întreg imobilul în cauză, 
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aducându-se la cunoștință faptul că dreptul de folosință este periclitat, neexistând 
acces în sala de sport a imobilului, urmând a se proceda probabil la scăderea chiriei 
proprorțional cu suprafața care este utilizată. 

D-l Cioarsă Ștefan pune întrebarea dacă conform noului PUG există posibilitatea 
ca în intravilanul localității să existe mică industrie, deoarece există un investitor din 
Italia care intenționează să cumpere un imobil pentru desfășurarea activității de 
croitorie, confecții, ce presupune locuri de muncă, la ședința publică care trebuia să se 
desfășoare la primărie din partea societății care elaborează PUG-ul, nu a venit nimeni. 

D-l secretar susține că din acest punct de vedere la PUG-ul nou nu există 
modificări față de cel vechi, ideea este de a nu se construi vreo hală industrială în 
centrul orașului, ca exemplu societatea Suntech, Marbach funcționează în centrul 
orașului și au aobținut avizele necesare pentru funcționare. 

D-l primar susține că trebuie să îi mulțumim d-lui Dvorciac Dan pentru service-ul 
de piese auto de la km 14, deoarece investitorul a venit la primărie, s-a interesat 
despre condițiile necesare deschiderii unui asemenea obiectiv, fiindu-i solicitate multe 
documentații, astfel că acesta a preferat să deschidă activitatea acolo, astfel fiind 
periclitată dezvoltarea orașului. 

D-l Paliș Gligor susține că urgent se impune rezolvarea duleului Crac pe unde 
urmează să treacă autostrada, multe persoane nu sunt puse pe loc și se vor întâmpina 
probleme la data începerii lucrărilor. 

D-l secretar susține că primăria nu are nici o datorie pentru amplasamentele 
persoanelor în cauză, societatea care s-a ocupat de măsurători și parcelări, poate 
efectua bate țărușii doar contra cost, problema se întâmplă în cazul în care există în 
parcelă un număr de 20 proprietari și la punerea în posesie se prezintă doar câțiva. 

D-l Paliș Gligor este de părere că fiecare titular este cointeresat să-și rezolve 
problema. 

D-l Unatinszki Andrei ridică problema denivelărilor din fața Bisericii catolice, 
există o porțiune care este necesar să fie reparată. 

D-l primar susține că există proiectul de reabilitare a parcului central, astfel că 
probabil atunci se va rezolva această problemă. 

D-l Șomrak Dușan susține că se impune achiziționarea unui autoturism pentru 
serviciul poliției locale, a procedat la monitorizarea activității acestui serviciu, serviciul 
s-a implicat în activitatea de a nu lăsa Tir-urile să parcheze în fața hotelului, mașina lor 
se află sub orice critică. 

D-l primar susține că s-a aprobat achiziționarea autoturismului, există sumele 
alocate pe buget, însă procedura predării autoturismelor Rabla este destul de greoaie și 
de durată. 

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 
ordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 15.09.2011. 
 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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