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ROMÂNIA              
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. 
Nefiind discuții și deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz 

favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 12 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.7. Proiect de hotărâre privind  
Nefiind discuții și deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz 

favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 12 voturi DA- 
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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  
  Nefiind discuții și deoarece din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz 

favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 12 voturi DA- 
unanimitate de voturi, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 
din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ). 
 Nefiind alte discuții, se trece la pct.12. 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 
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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