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ROMÂNIA Anexa la HCL nr.42/10.04.2012
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

PROCES VERBAL
încheiat azi 20.03.2012 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al

oraşului Nădlac

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 20.03.2012 a
fost convocată în baza Dispoziţiei primarului oraşului Nădlac nr.272/13.03.2012, prin
convocator şi înmânarea invitaţiilor.

La lucrările şedinţei participă următorii consilieri: Hodas Gabriela, Cioarsă Ştefan
Traian, Koșka Pavel, Rău Lehoczki Adrian-Ilie, Unatinszki Andrei Ioan, Lupșa Eugen,
Mazuch Marinela Luminița Felicia, Mokoş Pavel, Paliș Gligor, Şomrak Duşan, Kovacs
Ştefan, Faur Maria Carmen, Huszarik Alexandrina, Şproch Sorin Ivan- viceprimar.
Lipsește motivat d-l consilier Kiszel Dușan.

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

În calitate de invitaţi la şedinţă mai participă: d-l Pop Ioan și d-l Nica Alin-
Serviciul Poliției Locale, d-l cms. Troiak Ștefan- șeful Poliției orașului Nădlac, d-na Ilieş
Ioana Dorina și d-l Aldea Ioan- compartiment administrarea patrimoniului local din
cadrul primăriei.

Se 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 Șomrak Dușan a
expirat, d-l secretar solicită numirea unui nou preşedinte de şedinţă pentru o perioadă
de 3 luni.

D-l Unatinszki Andrei propune pe d-l Cioarsă Ștefan Traian.
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 Cioarsă Ștefan Traian,
propunere care este aprobată cu 11 voturi DA, 3 abținere: Faur Maria, Lupșa Eugen,
Cioarsă Ștefan.

Preşedintele de şedinţă, d-l Cioarsă Ștefan, 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 20.03.2012.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 28.02.2012.

3.Prezentarea problemei staționării Tir-urilor pe intravilanul orașului Nădlac și E
69.

4.Prezentarea raportului privind activitatea Poliției Locale Nădlac în perioada
01.01.2011-31.12.2011.

5.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor
care aparțin domeniului public al Orașului Nădlac.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a unei
suprafeţe de teren din domeniul public al Oraşului Nădlac către Asociația Grădinarilor
din Nădlac.

7.Proiect de hotărâre privind închirierea unor terenuri aflate în proprietatea
privată a oraşului Nădlac.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea de dare în administrare a unor bunuri,
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proprietatea privată a oraşului Nădlac, către S.C. APOTERM NĂDLAC S.A.
9.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

10.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului oraşului
Nădlac în A.G.A. la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de
Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad.

11.Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii
Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ și RLU- Înființare parc fotovoltaic
pentru producere de energie electrică.

13.Prezentarea procesului verbal referitor la inventarierea bunurilor primăriei
oraşului Nădlac pe anul 2011, nr.16755/29.12.2011.

14.Prezentarea raportului primarului oraşului Nădlac asupra stării economice,
sociale şi de mediu a Oraşului Nădlac în anul 2011 nr.2403/07.03.2012.

15.Diverse.
D-l primar propune introducerea pe ordinea de zi a următorului punct:

- proiect de hotărâre privind aprobarea prețului la apă potabilă și a tarifului la
canalizare-epurare, ca și punct.15

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 ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 20.03.2012”, cu
propunerea de modificare a acesteia, care este aprobat cu 12 voturi DA, 2 abținere:
Faur Maria, Lupșa Eugen. 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
28.02.2012, 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 28.02.2012”, acesta este supus la vot și aprobat cu 12 voturi DA, 2
abținere: Faur Maria, Lupșa Eugen; votul necesar pentru adoptarea proiectului de
hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 7 prezenţi ).

Se trece la pct.3. Prezentarea problemei staționării Tir-urilor pe intravilanul
orașului Nădlac și E 68.

D-l primar susține că având în vedere problema care trenează de mai mult timp
referitor la staționarea Tir-urilor în intravilan, precum și pe E 68, s-a procedat la
instalarea unui semafor la intrarea în localitate, societatea Vistel din Nădlac susține că
nu este compatibilă pentru furnizarea instalației la semafor la intrarea în localitate.

D-na Mazuch Marinela pune întrebarea cine a instalat semaforul.
D-l primar susține că instalarea s-a efectuat de către Direcția de Drumuri și

Poduri Timișoara.
D-na Mazuch Marinela susține că următorul pas este implementarea sistemului,

deoarece acesta este nefuncțional, este neapărat nevoie să fie efectuată dirijarea
camioanelor, să fie instalate bariere optice, sistemul fiind legat la poliția orașului, ca
acestea să nu staționeze pe drum, mașina poliției rutiere să circule, iar în cazul în care
se constată trecerea pe roșu, să fie aplicate măsurile legale care se impun, sigur dacă
se aplică măsuri, ca de exemplu reținerea carnetului de conducere, șoferii de Tir, se
anunță între ei imediat, și vor respecta măsurile legale impuse.

D-l primar susține că referitor la implementarea sistemului, au fost convocate de
către instituția prefectului, poliția orașului, ceilalți primari arondați la DN 7, din punct
de vedere financiar Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara s-a obligat la
instalarea samforului, implementarea urmând să fie efectuată de poliția orașului, cu
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fondurile administrației publice locale. Momentan nu au fost primite oferte de preț
referitor la costurile implementării sistemului, dacă se poate suporta din punct de
vedere bugetar sau nu.

D-l Troiak Ștefan susține că în data de 17 ianuarie la ședința grupului de lucru de
la prefectură s-au dat 4 ordine referitor la instalarea semaforului, deficiență este
indicatorul adițional, grupul de lucru fiind constituit din poliția județului, poliția de
frontieră, direcția județeană de drumuri și poduri, direcția regională de drumuri și
poduri, momentan supravegherea video fiind în suspensie, din februarie nu s-a hotărât
nimic, la acea ședință au fost adoptate mai multe ordine de către instituția prefectului,
fiind instituită obligativitatea amenajării unei parcări de Tir-uri vis a vis de gară,
efectuarea schimbului de informații zilnic între poliția Arad și ce de la Csongrad;
referitor la problema instalării sistemului video, a făcut informări către primărie în acest
sens în cursul anului 2008, 2009, bariera optică este foarte bună, oportun ar fi
instalarea unei camere video la ieșirea din localitate spre Vamă, semafor video la ieșire
spre Arad, sistem care să fie conectat la computer la poliția orașului, nu există
capacitate financiară și nici resurse umane la a sta pe coloană în ce privește poliția
orașului; de la data la care s-a procedat la restructurarea resurselor umane în lunile
februarie- aprilie 2011, din 22 funcții bugetate, au rămas doar 14; poliția română are
obiective care sunt stabilite anual, indicatori minimali care trebuie respectați, prioritate
fiind cetățenii orașului, gestionarea resurselor umane fiind pentru satisfacerea
obiectivelor, pe schimbul de noapte se face colaborare între un polițist și un polițist
local, poliția are un singur autoturism care este funcțional; camera care va fi instalată
este neapărat necesar să corespundă cerințelor cerute, să înregistreze la o distanță de
cel puțin 50 metri, să fie recunoscută fața persoanei, sistem omologat; operatorul de
sistem din localitate din Nădlac nefiind interesat de acesta, chiar există probleme la
unele unități, înregistrarea nefiind efectuată la unele obiective in localitate din luna
ianuarie, imaginile redate fiind neclare, este neapărat necesar căutarea altui operator
specializat

- ar fi neapărat necesar ca dirijarea coloanei să fie efectuată în colaborare cu un
polițist, precum și un polițist de frontieră

- supravegherea video și instalarea semaforului sunt foarte eficiente, iar cine nu
respectă indicatoarele instalate, va rămâne fără permis de conducere

- în luna martie au fost câțiva parlamentari la Nădlac, aceștia au făcut afirmația
că vor fi virate anumite sume la bugetul local, sunt localități în care implementarea
sistemului s-a efectuat cu fonduri europene, poate există posibilitatea să fie
achiziționat un asemenea sistem

- în anul 2012, obiectivele poliției orașului sunt combaterea infracționalității,
criminalității, precum și ordine publică

D-l Lupșa Eugen pune întrebarea dacă nu există posibilitatea efectuării unui
marcaj pe drumul național la intrarea în localitate dinspre Arad referitor la
obligativitatea Tir-urilor de a staționa spre marginea din dreapta a drumului, și nu spre
ax, deoarece nu mai există posibilitatea să se circule în condiții normale, dacă se
circulă din ambele sensuri.

D-l Troiak Ștefan susține că această problemă a fost ridicată încă din anul 2009,
această procedură nu se poate face deoarece nu există distanța stabilită de lege pentru
efectuarea de asemenea marcaje, șoferii de camioane au obligația de a sta cât mai
aproape de marginea drumului, să respecte legea, în caz contrar se aplică sancțiuni

- sistemul de supraveghere video ar fi foarte oportun și pentru înregistrarea
intrărilor și a ieșirilor din localitate, deoarece se cunoaște foarte bine aspectul că
infracțiunile produse în localitate nu erau comise de către cetățenii din oraș

D-l Șomrak Dușan susține că atunci când staționează în localitate, șoferii de
camioane blochează intersecțiile, nelăsând loc să treacă nici o mașină, ar trebui ca
mașina poliției să patruleze cât mai des, iar în situația în care se blochează intersecțiile,
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șoferii în cauză să fie amendați, existând situații când nu se poate ieși din curte la
drumul public, sau de pe o stradă pe drumul național, ieșirile fiind blocate, șoferii
devenind nervoși, existând posibilitatea producerii și de accidente, de asemenea
problematic fiind și traversarea drumului de către copii de la școală.

D-l Troiak Ștefan susține că pe timp de zi există pe tură un singur polițist.
D-l Mokoș Pavel este de părere că resursele umane sunt costisitoare, dar totuși

un asemenea sistem ne permitem să achiziționăm, mai ales acum că s-a procedat la
mărirea impozitelor pentru vehicole, dacă există bani, cel puțin să se facă ceva util
pentru localitate.

D-l Troiak Ștefan susține că nu a primit sumele referitor la costul unui asemenea
sistem de supraveghere, ci are promisiunea că va avea oferta pe mâine dimineață.

D-l primar susține că atunci când va avea oferta să o trimită la primărie, pentru
a se solicita mai multe oferte, iar în situația în care va fi necesar să fie făcută rectificare
de buget.

D-l Troiak Ștefan recunoaște că există deficiențe în activitatea poliției orașului,
recunoaște faptul că au existat situații în care polițiștii au trecut pe lângă coloana de
Tir-uri formată pe drumul național, fără a lua vreo măsură, în situația în care se
constată asemenea probleme, să fie contactat personal pe telefon, cine nu are intenția
să-și facă datoria, să plece din sistem; face o propunere în ceea ce privește activitatea
serviciului poliției locale, aceștia să fie degrevați de celelalte sarcini pe timp de zi. În
ceea ce privește poliția de frontieră, chiar dacă există protocol de colaborare pentru
dirijarea coloanei de Tir-uri, această instituție nu se implică, din 2005 până în 2010,
serviciul poliției locale a stat la dirijarea coloanei de Tir-uri, poliția locală are alte
atribuțiuni, menținerea ordinii și liniștii publice, paza bunurilor, pe linie de circulație
există doar câteva atribuțiuni; există 2 ture ale poliției de frontieră cu care se poate
colabora, însă alte 2 ture nu participă deloc la dirijarea coloanei de tir-uri, stau în
mașină ori la intrarea în localitatea Nădlac, ori la Pecica, refuzând să participe la
dirijarea coloanei. Nu este normal ca dirijarea coloanei să intre doar în competența
poliției locale și a poliției orașului.

Se trece la pct.4. Prezentarea raportului privind activitatea Poliției Locale Nădlac
în perioada 01.01.2011-31.12.2011.

D-l Cioarsă Ștefan este de părere că serviciul poliției locale este singurul
organism care își face datoria față de localitate.

D-l Paliș Gligor este de părere că și pe timp de zi ar trebui să existe colaborare
cu poliția orașului și nu doar pe timp de noapte. Campusul școlar aflat în construcție
este o ruină, ar trebui instalat un sistem de monitorizare care să fie supravegheat, nu
este normal ca poliția locală să păzească non stop acest obiectiv; în ce privește
sfârșitul de săptămână, cel care are își desfășoară activitatea în parcul mare, ar trebui
să asigure și bodyguard, nu să stea acolo polițistul local pe timpul cât este discotecă.
De asemenea, este de părere că ar trebui desființat serviciul de paznici de la primărie
și să fie instalat sistem de monitorizare, în ce privește serviciul poliției locale, acesta ar
trebui să fie degrevat de sarcini, deoarece se încarcă cu ore suplimentare, oamenii mai
trebui să-și ia și concediu, eventual să fie angajat personal contractual.

D-l Cioarsă Ștefan este de părere să fie angajate persoane la societatea
Apoterm, dacă este necesar.

D-l Paliș Gligor susține că nu este normal să se mai și plătească paza la campus,
eventual să fie instalate camere de supraveghere la acest obiectiv.

D-l Șomrak Dușan face precizarea că mai există o clădire în centrul orașului care
este în curs de construcție și aceasta nu a necesitat pază.

D-l Lupșa Eugen este de părere că ceea ce se poate întâmpla la campus este să
fie tăiat fierul și desfăcută cărămida.

D-l Mokoș Pavel este de părere că sunt destui beneficiari de ajutor social, să
păzească ei acest obiectiv.
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D-l Șproch Sorin susține că poliția de frontieră are alte atribuțiuni decât
siguranța cetățeanului, problema asigurării pazei campusului de către poliția locală a
fost sesizată d-lui primar, eventual se poate efectua o patrulare în zonă, nu să postăm
un om pe zi, care în acel timp poate să îndeplinească alte atribuții. Propunerea d-lui
Mokoș Pavel cu asigurarea pazei campusului cu beneficiarii de ajutor social este
nefezabilă, până la urmă ei se vor ocupa de furat și nu de pază; aduce aminte de paza
câmpului de demult care se făcea și ziua și noaptea de o persoană care era plătită, de
asemenea de paza de demult asigurată de primărie când securitatea cetățeanului era
pe primul plan.

D-l Lupșa Eugen este de părere că paza la campus ar trebui asigurată doar pe
timpul nopții, ziua nu au cum să fure de acolo, deoarece totuși se circulă în zonă și s-ar
vedea de cei care locuiesc acolo.

D-l Pop Ioan face precizarea că există aduse la campus un număr de aproximativ
4000 de tomberoane, doar dacă acestea se vor muta, nu va mai fi necesară pază.

D-l Aldea Ioan susține că aceste tomberoane au fost aduse prin grija Consiliului
județean Arad și se vor atribui fiecărei familii după ce serviciul de salubritate va fi
delegat, conform legii unui operator licențiat.

D-l primar este de părere că aceste tomberoane se pot muta la achiziții sub lacât
și problema este rezolvată.

D-l Pop Ioan susține că în ce privește sistemul de supraveghere a campusului
școlar, anul trecut au fost mai multe persoane de la câteva societăți, dar nici una dintre
ele nu a dorit să preia serviciul de monitorizare, deoarece obiectivul nu este îngrădit,
fiind insuficient iluminat, este spațiu mare, deschis, dinspre partea rromilor nu există
gard deloc, există mult fier beton, la data preluării obiectivului spre pază a semnat de
primire pentru acesta, mai există panouri electrice, panouri de cupru care se pot lua,
desface ușor, sigur în situația în care se duc tomberoanele de acolo, pe timp de zi nu
necesită pază, însă chiar și așa rromii pot acționa.

D-l Șomrak Dușan este de părere să fie mutate tomberoanele și tot ce se poate
lua ușor.

D-l Șproch Sorin susține că există multe materiale de construcții, propunerea
d-lui Paliș Gligor referitor la instalarea sistemului de supraveghere este una foarte
bună, însă pe timp de noapte nu există lumină suficientă, nu există gard, aria de
supraveghere este destul de mare, eventual angajați paznici la salariu minim la
Apoterm, iar poliția locală să-și facă atribuțiunile care rezultă din fișa postului.

D-l Pop Ioan face precizarea că persoana care face paza pe campus are rolul de
a comunica situația coloanei de Tir-uri, poliția locală este implicată în dirijarea coloanei
de Tir-uri foarte bine.

D-l Șproch Sorin susține că nu ia apărarea poliției de frontieră, însă această
instituție nu are ca atribuțiune siguranța și ordinea publică.

D-l Pop Ioan susține că în baza acelui protocol de colaborare, această instituție
are obligația să participe la dirijarea coloanei de Tir-uri.

D-l primar face precizarea că până la data la care sediul era la Arad, se putea
colabora cu poliția de frontieră, de când acesta a fost mutat la Oradea, nu se mai
colaborează deloc cu această instituție.

D-l Mokoș Pavel este de părere în ceea ce privește coloana de Tir-uri, că un
sistem de monitorizare cu camere video nu poate să coste chiar așa de mult.

Se trece la pct.5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea
inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Orașului Nădlac.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, voturile fiind pronunțate astfel: 10 voturi DA, 4
abținere: Mazuch Marinela, Șomrak Dușan, Huszarik Alexandrina, Koșka Pavel, votul
necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați
în funcție (  10 voturi ).
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Se trece la pct.6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită
a unei suprafeţe de teren din domeniul public al Oraşului Nădlac către Asociația
Grădinarilor din Nădlac.

D-l Lupșa Eugen susține că acest proiect de hotărâre necesită o completare, în
sensul că în situația în care interesul local o impune, având în vedere instalația de apă
geotermală, terenul să poată fi luat înapoi.

D-l Kovacs Ștefan este de părere că având în vedere faptul că terenul se dă
pentru plantare de pomi și viță de vie, de asemenea perioada de rodire a acestora,
durata de viață, termenul de dare în folosință să fie stabilit la 20 de ani.

D-l secretar face precizarea că s-a propus termenul de 10 de ani, cu posibilitate
de prelungire mai ales pentru faptul că după trecerea celor 10 ani se va putea face o
evaluare.

D-l Mokoș Pavel este de părere că termenul s-ar putea stabili pe durata
existenței Asociației, poate aceasta de desființează în câțiva ani.

D-l secretar susține că totuși perioada este necesar să fie determinată.
Cele 2 propuneri sunt supuse la vot:
- termen de dare în folosință de 10 ani, propus de executiv, fiind

pronunțate 14 voturi contra
- termen de dare în folosință de 20 ani, propus de d-l Kovacs Ștefan, fiind

pronunțate 13 voturi DA, 1 abținere: Mazuch Marinela
Nefiind alte discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz

favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, cu propunerea de modificare
aprobată, cu propunerea de retragere a dreptului de folosință în cazul în care interesul
local o impune, fiind pronunțate 13 voturi DA, 1 abținere: Mazuch Marinela, votul
necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votula 2/3 din numărul consilierilor aflați
în funcție (  10 voturi ).

Se trece la pct.7. Proiect de hotărâre privind închirierea unor terenuri aflate în
proprietatea privată a oraşului Nădlac.

Din partea societății Amromco sunt prezenți următorii reprezentanți: Cătălin
Lasliu, Simion Alexandru, care susține faptul că intenția este de dezvoltare a
zăcământului aflat în paragină, sonda a fost concesionată către Petrom care l-a predat
Agenției Nționale de Resurse Carpe Diem, societatea a renunțat la concesiune și
investiții, agenția predând acest obiectiv, există sonda 3 lângă societatea Westgrain,
sonda 100 este accidentată și nu se mai poate repara, sonda 1 necesită instalații de
montaj și în maxim 4 luni poate fi dată în folosință, societatea are nevoie de încă o
suprafață de teren de aproximativ 3000 mp pentru instalații de suprafață, unde se va
efectua separarea de gaze de părțile lichide, acum Agenția a amendat societatea
deoarece  investiția nu a fost dusă la termen, urmând să existe sprijin pentru forarea
sondei 1; prin investiția de la Nădlac se vor crea și câteva locuri de muncă, 2 locuri de
muncă la Nădlac, 2 la Șeitin, pentru asigurarea facilităților de suprafață, și sigur
preferința este ca aceste persoane să fie localnici, nevoie fiind în total de 8 locuri de
muncă, 2 persoane/ schimb tură, în cazul în care se va efectua producție pe
condensate, se vor mai angaja încă un număr de 16 persoane, aceasta funcție de
dezvoltare, se va încerca interacționare cu firme de construcții și de transport din zonă,
sigur că un procent din foraj sondă intrând și în bugetul local; totodată solicită sprijin
pentru eliberarea unor documente: certificat de urbanism, autorizația de construire,
precum și alte avize asemenea.

Nefiind alte discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 13 voturi DA, 1
abținere: Mazuch Marinela, 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 de dare în administrare
a unor bunuri, proprietatea privată a oraşului Nădlac, către S.C. APOTERM NĂDLAC
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S.A.
Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,

proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 13 voturi DA, 1 abținere:
Mazuch Marinela, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din
numărul consilierilor aflați în funcție (  10 voturi ).

Se trece la pct.9. 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, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 13 voturi DA, 1 abținere:
Mazuch Marinela, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din
numărul consilierilor aflați în funcție (  10 voturi ).

Se trece la pct.10. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat
reprezentantului oraşului Nădlac în A.G.A. la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 13 voturi DA, 1 abținere:
Mazuch Marinela, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din
numărul consilierilor aflați în funcție (  10 voturi ).

Se trece la pct.11. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de
Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Nefiind alte discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 13 voturi DA, 1
abținere: Mazuch Marinela, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a
2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție (  10 voturi ).

Se trece la pct.12. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ și RLU- Înființare
parc fotovoltaic pentru producere de energie electrică.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 13 voturi DA, 1 abținere:
Mazuch Marinela, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din
numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).

Se trece la pct.13. Prezentarea procesului verbal referitor la inventarierea
bunurilor primăriei oraşului Nădlac pe anul 2011, nr.16755/29.12.2011. Nefiind alte
discuții, se trece la pct.14. Prezentarea raportului primarului oraşului Nădlac asupra
stării economice, sociale şi de mediu a Oraşului Nădlac în anul 2011
nr.2403/07.03.2012.

Nefiind alte discuții, sau întrebări, nelămuriri, se trece la pct.15. Proiect de
hotărâre privind aprobarea prețului la apă potabilă și a tarifului la canalizare-epurare.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 12 voturi DA, 2 abținere:
Mazuch Marinela, Koșka Pavel, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind
votul majorității consilierilor aflați în funcție (  8 voturi ).

Se trece la pct.16. Diverse.
D-l secretar face precizarea că există depusă la primăria orașului Nădlac cererea

societății Proteco Fusion care dorește colaborare cu primăria în vederea deschiderii
unui parc energetic de producere a energiei electrice cu ajutorul panourilor fotovoltaice,
valoarea acestei investiții fiind de aproximativ 15 milioane euro. ln cadrul acestui
proiect vor fi create noi locuri de muncă, societatea având intenția de cumpărare a 10
ha teren, există posibilitatea de întabulare prin ordinul prefectului a terenului de lângă
stâna Sica, teren care s-a identificat în acest sens.

D-l Lupșa Eugen pune întrebarea dacă nu există posibilitatea ca cele 22 ha care
au fost date către RomDivers și retrase să fie parcelate și o parte se poate onora
pentru această solicitare.
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D-l secretar susține că trebuie stabilită o anumită strategie, și stabilit dacă se
parcelează sau nu aceste teren, de asemenea precizează faptul că la pășune s-au
stabilit prin normative anumite restricții.

D-l primar susține că această societate are intenția de a cumpăra o suprafață de
teren între 1-10 ha, funcție de terenurile care sunt disponibile, împreună cu arhitectul-
șef s-au verificat suprafețele existente, s-a identificat în zona pe drumul bazei lângă
stâna Sica o suprafață de teren între  5-7 ha, teren degradabil, dar societatea a fost de
acord și cu acest amplasament, cu condiția ca aceste teren să fie cât de cât nivelat,
trebuie însă acceptul consiliului pentru demararea acestei acțiuni. D-l primar face
precizarea că societatea dorește achiziționarea terenului și demararea în cel mai scurt
timp a lucrărilor. De exemplu, în cazul d-lui Ardelean Florian, toată procedura a fost
destul de îndelungată, elaborarea și aprobarea studiului de fezabilitate, elaborarea și
aprobarea RLU și PUZ, avantajul acestei societăți o reprezintă faptul că investiția va fi
efectuată din fonduri proprii, și nu din fonduri europene, în principiu intenția este de
efectuare a investiției pe o suprafață de teren de 1 ha, după care se va efectua și pe
restul suprafeței de teren. Se solicită acord de principiu pentru demararea procedurii de
întabulare a terenului, precum și nivelarea acestuia, toți consilierii prezenți fiind de
acord.

Președintele de ședință prezintă adresa d-lui Borosovic Ioan care solicită
remăsurarea terenului din zona gropii de deșeuri deoarece este cumpărătorul unor
construcții din zonă, conform schiței și docuementelor doveditoare anexate, iar la data
la care a fost efectuată parcelarea terenului nu s-a ținut cont de aceasta; solicitarea
este supusă la vot, toți consilierii prezenți fiind de acord, fiind acordat aviz de principiu
în acest sens.

D-na Huszarik Alexandrina sesizează faptul că în fața școlii clasele V-VII, local de
școală nr.2, există o groapă care necesită ori îngrădire ori astupare, pentru a nu se
produce accidente.

D-l Koșka Pavel ridică 2 probleme: majorarea impozitelor pentru utilaje agricole,
situația gazonului sintetic de la sala de sport.

D-l primar susține că gazonul va fi unul sintetic, deoarece s-a turnat șapa, așa a
fost prevăzut, mâine vine societatea care se ocupă de problemă, sumele s-au alocat în
acest sens, însă cu prioritate se vor achita sumele restante către societatea Elba, unde
există datorii.

D-l Șomrak Dușan pune totodată întrebarea care este situația impozitelor pentru
utilajele agricole, având în vedere manifestația organizată în acest sens de către
agricultori.

D-l primar susține că această ieșire a agricultorilor a fost una promptă, având în
vedere hotărârea nr.50 adoptată de guvern s-a ajuns la plata unor sume mari pentru
aceste utilaje, cei care lucrează pământul urmând a fi efectiv pedepsiți, sigur este
normal ca fiecare persoană să achite impozit pentru ceea ce deține; au fost efectuate
numeroase sesizări în sensul diminuării sumelor cu titlu de impozite pentru utilaje
agricole, către deputatul Cionca Iustin, Ministerul Finanțelor, Ministerul Agriculturii,
chiar ministrul agriculturii d-l Furea a susținut că se va ocupa personal de această
problemă, se lucrează pe comisii la modificarea hotărârii de guvern, de asemenea s-a
discutat și cu d-l Merka care va susține această problemă la nivel național; este
neapărat ca achitarea impozitelor să fie efectuată la termenele legale la limitele care
sunt stabilite în acest moment prin lege, chiar și deciziile de impunere care s-au trimis
sunt trimise astfel până ce va apărea o modificare, în situația în care nivelul impozitului
va fi modificat, se va proceda la corectarea corespunzătoare.

D-l Mokoș Pavel este de părere că acel calcul al impozitului pentru tractor nu a
fost efectuat în mod corect, la fiecare fracțiune de 200 mcubi trebuie să fie înmulțit cu
18 lei; de asemenea, este de părere că un cuvânt de spus referitor la aceste impozite o
va avea și congresul fermierilor.
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D-l Șproch Sorin face precizarea că impozitele la nivelul orașului Nădlac în ce
privește utilajele agricole sunt aceleași care au fost și în anul 2011, singura diferență
fiind în ceea ce privește și impunerea vehiculelor înregistrate.

D-l Mokoș Pavel sesizează situația canalului care a fost colmatat de către
societatea care lucrează la autostradă, nefiind pus tub ca să curgă apa, aceasta fiind
revărsată pe terenurile oamenilor.

D-l primar susține că chiar astăzi la ora 8,oo a fost la Timișoara la CNADR să
ridice această problemă, societatea Romstrade nu mai face lucrarea la acest tronson de
autostradă, aceasta a fost subcontractată unei alte societăți, a primit promisiunea că în
cursul acestei săptămâni situația va fi rezolvată.

D-l Mokoș Pavel susține că are informații că proiectul cu biomasa a fost aprobat,
însă consilierii nu au fost informați referitor la aceste aspecte în vreun fel.

D-l Șproch Sorin susține că proiectul a fot aprobat, însă ne aflăm pe locul 75, au
fost anumite puncte care au fost tăiate ilegal, 22 proiecte au intrat pentru finanțare,
prioritare fiind cele care presupun contruirea parcurilor fotovoltaice; referitor la
problema impozitelor pentru utilaje agricole, susține că sfătuiește pe cei care au de
achitat, să vină până la data de 31 martie, conform graficului, să nu apară situații de
aplicare de penalități de întârziere și majorări.

Deoarece nu sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, d-l Cioarsă
Ștefan Traian, preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei ordinare a
Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 20.03.2012.

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

Preşedinte de şedinţă, Secretar,
Cioarsă Ștefan Traian Gros Alexandru


