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ROMÂNIA Anexa la HCL nr.19 din 28.02.2012
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

PROCES VERBAL
încheiat azi 26.01.2012 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al

oraşului Nădlac

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 26.01.2012 a
fost convocată în baza Dispoziţiei primarului oraşului Nădlac nr.44/19.01.2012, 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,
Huszarik Alexandrina, Mazuch Marinela Luminița Felicia, Mokoş Pavel, Paliș Gligor,
Şomrak Duşan, Kovacs Ştefan, Kiszel Dușan, Faur Maria Carmen. Lipsește motivat d-l
consilier Şproch Sorin Ivan- viceprimar.

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

În calitate de invitaţi la şedinţă mai participă: d-l Aldea Ioan și d-na Ilieș Dorina-
compartiment administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei, d-na Horvath
Elena- compartiment achiziții publice 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 Şomrak Duşan, 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 26.01.2012.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței
extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 20.01.2012.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea comasării loturilor imobilelor situate în
orașul Nădlac, parcelele evidențiate în CF nr.301741 Nădlac și CF nr.301742 Nădlac.

4.Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței parcelei nr. cad.302192,
evidențiată în CF nr.302192 Nădlac.

5.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului referitor la acceptarea ofertei,
condițiile exproprierii și solicitarea consemnării despăgubirilor.

6.Proiect de hotărâre privind stabilirea modului suportării comisionului bancar
perceput de către furnizorul de servicii la plata online a taxelor și impozitelor utilizând
cardul bancar.

7.Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafeţe din parcela nr. top.
13691/57, evidenţiată  în CF nr. 303475  Nădlac – nr. CF vechi 2201, nr. top.
13691/57,  în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate personală, d-
lui Miere Daniel.

8.Proiect de hotărâre privind stabilirea Echipei de lucru pentru dezvoltarea si
implementarea Planului de Actiune privind Energia Durabila ( P.A.E.D. )  a Orașului
Nădlac.

9.Diverse.
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Președintele de ședință, din partea inițiatorului, propune introducerea pe ordinea
de zi ca și pct.9-10 a următoarelor proiecte de hotărâre:

- Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în cadrul Programului de
Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 cu proiectul #Dezvoltarea
centrelor pentru vizitatori pentru un turism activ#.

- Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în cadrul Programului de
Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 cu proiectul #Comorile râului
Mureș și trasee turistice tematice comune pe ambele părți ale frontierei#.

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 26.01.2012”, cu
propunerea de modificare a acesteia, care este aprobat cu 14 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
20.01.2012, 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 extraordinare a Consiliului local
Nădlac din data de 20.01.2012”, care este aprobat cu 14 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 aprobarea comasării
loturilor imobilelor situate în orașul Nădlac, parcelele evidențiate în CF
nr.301741 Nădlac și CF nr.301742 Nădlac.

Nefiind alte discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, toți consilierii prezenți fiind de acord
( 14 voturi DA ), votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din
numărul consilierilor aflați în funcție (  10 voturi ).

Se trece la pct.4.Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței
parcelei nr. cad.302192, evidențiată în CF nr.302192 Nădlac.

Nefiind alte discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, toți consilierii prezenți fiind de acord
( 14 voturi DA ), votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din
numărul consilierilor aflați în funcție (  10 voturi ).

Se trece la pct.5.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului referitor
la acceptarea ofertei, condițiile exproprierii și solicitarea consemnării
despăgubirilor.

Nefiind alte discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, toți consilierii prezenți fiind de acord
( 14 voturi DA ), votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din
numărul consilierilor aflați în funcție (  10 voturi ).

Se trece la pct.6.Proiect de hotărâre privind stabilirea modului suportării
comisionului bancar perceput de către furnizorul de servicii la plata online a
taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar.

D-l Lupșa Eugen susține că din partea comisiei economice se acordă aviz
favorabil pentru varianta suportării comisionului bancar din bugetul local. A studiat
primăriile din alte localități, tendința este ca acest comision să fie plătit din bugetul
local, nu este mare între 1-2 %, ideea este de încurajare a plății online a impozitelor și
taxelor, evitându-se cozile la ghișeul de plată, chiar în situația în care toate impozitele
s-ar plăti online suma totală a comisionului ar fi de aproximativ 30.000 lei/an.

D-l Koșka Pavel pune întrebarea că în situația în care vine un investitor și
cumpără un teren de la oraș, de ce ar fi pus să plătească orașul acest comision.
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D-l Lupșa Eugen susține că acest comision nu se plătește la vânzarea terenului,
este vorba despre achitarea online cu cardul bancar a impozitelor și taxelor, de site-ul
la nivel național la care se conectează toate primăriile, plata taxelor la ghișeul unic, în
cazul în care acest comision s-ar plăti din bugetul local, practic ar fi vorba de o
reducere a impozitului, iar la biroul impozite cetățenii pot să vină plătească cash.

D-l Cioarsă Ștefan pune întrebarea dacă această hotărâre se poate modifica în
situația în care se va dori ca acest comision să fie achitat  de către contribuabil.

D-na Mazuch Marinela îi răspunde că este la fel ca orice altă hotărâre de consiliu,
până nu este revocată, aceasta este valabilă.

D-l Koșka Pavel susține că nu rezultă cine este câștigătorul licitației.
D-na Horvath Elena susține că nu este necesar ca acest aspect să fie specificat.
D-l Mokoș Pavel susține că prin această modalitate de plată și cei de la ghișeu,

cât și contribuabulii vor evita statul la coadă la plata impozitelor și taxelor.
Nefiind alte discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz

favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, astfel:
- se stabilește suportarea de către contribuabil a comisionului bancar perceput

de către furnizorul de servicii la plata online a taxelor și impozitelor utilizând cardul
bancar, toți consilierii prezenți fiind împotrivă ( 14 voturi NU )

- se stabilește suportarea din bugetul local a comisionului bancar perceput de
către furnizorul de servicii la plata online a taxelor și impozitelor utilizând cardul
bancar, fiind pronunțate 13 voturi DA, 1 abținere: Koșka Pavel, votul necesar adoptării
proiectului de hotărâre fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție (  8 voturi ).

Se trece la pct.7.Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafeţe din
parcela nr. top. 13691/57, evidenţiată  în CF nr. 303475  Nădlac – nr. CF
vechi 2201, nr. top. 13691/57,  în folosinţă gratuită pe durata existenţei
locuinţei proprietate personală, d-lui Miere Daniel.

Nefiind alte discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, toți consilierii prezenți fiind de acord
( 14 voturi DA ), 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 stabilirea Echipei de lucru
pentru dezvoltarea si implementarea Planului de Actiune privind Energia
Durabila ( P.A.E.D. )  a Orașului Nădlac.

Nefiind alte discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, toți consilierii prezenți fiind de acord
( 14 voturi DA ), votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității
consilierilor aflați în funcție (  8 voturi ).

Se trece la pct.9.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în
cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-
2013 cu proiectul #Dezvoltarea centrelor pentru vizitatori pentru un turism
activ#.

D-na Mazuch Marinela care s-a ocupat personal de cele două proiecte europene,
susține că nu s-a reușit trimiterea către comisiile de specialitate a materialelor pentru
cele două proiecte de hotărâre în timp util, doar în cursul zilei de astăzi, deoarece nu
s-a primit suma finală de la proiectant decât în cursul zilei de astăzi

- intenția este de promovare a unui turism activ, activități sportive participative,
orientare turistică, sistem gps, control electronic, o oportunitate o reprezintă parcul
mare, vegetația, locația fiind aproape de Lunca Mureșului, intenția este de edificare a
unei construcții ca punct de informare, construire de alei cu zgură, locuri de odihnă,
foișoare, o participare activă, alei pe care să se meargă cu biciclete, achiziționarea de
biciclete, în Ungaria- localitatea parteneră, punctul de informare urmează a fi edificat
pe 7,5 ha pădure.

D-l Paliș Gligor pune întrebarea de ce această investiție nu se face pe zona unde
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s-a plantat pădurea anul trecut.
D-na Mazuch Marinela este de părere că în această zonă se va putea organiza un

centru turistic pentru copii, unde se vor organiza excursii din județul Arad, practic vor
putea participa toate școlile din județ, fiind practicat turismul de zi sau de weekend, va
exista și perete de cățărat, plasă, tunele, fiind dezvoltate și alte activități conexe, nu
este vorba despre o perspectivă de dezvoltare economică mare, dar este neapărat
necesar ca orașul să se dezvolte în domeniul agricol, turism, practic și alte stațiuni din
țară au fost inventate din nimic, se poate face și pescuit, vânat, printr-o strategie bine
pusă la punct se poate merge pe dezvoltarea orașului.

D-l Mokoș Pavel susține că se face acea investiție, cine o va păzi, cine va avea
grijă de clădire, investiția se va amortiza cu plata personalului care va păzi obiectivul.

D-l Șomrak Dușan este de părere că este un lucru eficient pentru localitate, mai
ales când se fac și vizite din străinătate, în afară de piesă de teatru, ansamblu folcloric,
nu este variantă de petrecere a timpului liber, mai ales având în vedere faptul că
investiția din partea orașului este nesemnificativă.

Nefiind alte discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, voturile fiind pronunțate astfel: 12
voturi DA, 2 abținere: Mokoș Pavel, Paliș Gligor, 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 aprobarea participării în
cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-
2013 cu proiectul #Comorile râului Mureș și trasee turistice tematice comune
pe ambele părți ale frontierei#.

D-na Mazuch Marinela susține următoarele:
- deoarece s-a deschis finanțarea pe fonduri europene pe turism,  infrastructură,

s-a propus elaborarea celor două proiecte, partener din Ungaria este o localitate mică-
Nagyer, având în vedere proprietatea existentă aflată în stare avansată de degradare,
se propune renovarea acesteia, pregătirea proiectului și depunerea acestuia, intenția
este și de construire a unei aripi noi cu mansardă, un centru de informare turistică
pentru turiști, cu 6 camere de cazare, unde ar exista posibilitate de cazare, camere
care pot fi modificate după implementarea proiectului, o sală multifuncțională cu
destinații multiple unde se pot organiza expoziții interactive, putând fi organizate
spectacole, ședințe, teatru de cameră, serbări de la grădinițe, ședințele Apia, fiind
prevăzută cu 100 de scaune, este o investiție foarte bună în situația în care acest
proiect va fi aprobat.

D-l Mokoș Pavel este de părere că iar vom avea probleme în ce privește paza
obiectivului, va trebui ca cineva să aibă grijă de ele.

D-l Șomrak Dușan susține că în anul 2002 a fost în Ungaria în localitatea
Mezohegyes care este mult mai mică decât orașul Nădlac, iar la acea vreme ei deja
aveau așa ceva și a rămas plăcut impresionat de cele văzute.

D-na Huszarik Alexandrina este de părere că este o investiție foarte bună, mai
ales că nu presupune o sumă foarte mare de la bugetul local.

D-l Mokoș Pavel pune întrebarea de ce această măsură poartă denumirea HU-RO
și nu invers.

D-na Mazuch Marinela susține că secretariatul tehnic se află în Ungaria,
documentația urmând a se depune la Budapesta.

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

Se trece la pct.11.Diverse.
D-l Koșka Pavel sesizează problema coloanei de Tir-uri care se formează la

intrarea în localitate, precum și în localitate pe drumul principal pe sensul de ieșire din
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țară spre Ungaria, problemă care persistă de ani de zile, propune ca la următoarea
ședință de consiliu să fie invitat să participe șeful Poliției orașului Nădlac, precum și
șeful Poliției de Frontieră, consilierii prezenți fiind de acord cu această propunere.

D-l Unatinszki Andrei susține că la prima ședință la care a participat în calitate de
consilier local, a ridicat această problemă, propunând un semafor cu senzor care să fie
instalat la intrarea în localitate, a discutat cu d-l primar săptămâna trecută, acesta
spunând că un  asemenea semafor va fi instalat în aproximativ o săptămână, ceea ce
nu s-a întâmplat nici până în prezent.

Deoarece nu sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, d-l Şomrak
Duşan, preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului
local al oraşului Nădlac din data de 26.01.2012.

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

Preşedinte de şedinţă, Secretar,
Şomrak Duşan Gros Alexandru


