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ROMÂNIA Anexa la HCL nr.2/11.01.2012
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

PROCES VERBAL
încheiat azi 28.12.2011 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al

oraşului Nădlac

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 28.12.2011 a
fost convocată în baza Dispoziţiei primarului oraşului Nădlac nr.1649/21.12.2011, 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, Mazuch Marinela Luminița Felicia, Faur Maria
Carmen, Paliș Gligor, Şomrak Duşan, Şproch Sorin Ivan- viceprimar. Lipsește motivat
d-l consilier Kiszel Dușan și d-l consilier Mokoș Pavel.

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

În calitate de invitaţi la şedinţă mai participă: d-l Cralic Ioan- compartiment
contabilitate-casierie din cadrul primăriei, d-na Ilieş Ioana Dorina și d-l Aldea Ioan-
compartiment administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei, d-l Roszkoș Ioan-
șef SVSU Nădlac, d-na Doval Ana- compartiment impozite și taxe din cadrul primăriei,
d-na Hodas Gabriela- consilier care urmează a fi validat.

D-l secretar 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 28.12.2011.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 29.11.2011.

3.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al d-nei Hodas
Gabriela.

4.Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiilor de specialitate pe
principalele domenii de activitate.

5.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Consiliului Local al orașului Nădlac pentru anul 2011.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale aplicabile în anul fiscal
2012.

7.Proiect de hotărâre privind  aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, a
impozitelor și taxelor locale și a altor taxe asimilate, precum și a amenzilor aplicabile
începând cu anul fiscal 2012.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru remedierea
deficiențelor la normele de apărare împotriva incendiilor constatate la nivelul unității
administrativ teritoriale a orașului Nădlac, în perioada semestrului II al anului 2011, și
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pentru optimizarea capacității de apărare împotriva incendiilor.
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea indemnizațiilor personalului voluntar din

cadrul SVSU Nădlac pe anul 2012.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului la apă potabilă și a tarifului la

canalizare-epurare.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării terenului în suprafaţă totală

de 3011 mp, parcela nr. cad.303129, evidenţiată în CF nr.303129 Nădlac, precum și
vânzarea cu drept de preemțiune a unei parcele.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr.3 la contractul de
închiriere nr.13340/10.11.2008.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea disponibilizării unor terenuri
proprietatea privată a orașului Nădlac Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de
proprietate privată asupra terenurilor Nădlac.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Studiu de oportunitate-
Înființare parc fotovoltaic pentru producere de energie electrică, beneficiar: d-l
Ardelean Florian.

15.Diverse.
D-l secretar susține că pct.9 de pe ordinea de zi nu este însoțit de avizele

comisiilor de specialitate ale consiliului local, astfel că se retrage de pe ordinea de zi.
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 28.12.2011”, cu
propunerea de modificare a acesteia, care este aprobat cu 12 voturi DA. 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
29.11.2011, 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 29.11.2011”, care este aprobat cu 12 voturi DA; votul necesar
pentru adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 7
prezenţi ).

Se trece la pct.3. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de
consilier al d-nei Hodas Gabriela.

Comisia de validare trece la examinarea legalităţii alegerii d-nei Hodas Gabriela
şi validează alegerea acestuia ca şi consilier local, conform procesului verbal
nr.16649/28.12.2011. Hotărârea de validare a mandatului este supusă la vot, fiind
pronunţate 12 voturi DA ( unanimitate de voturi ), votul necesar fiind majoritatea
consilierilor prezenţi  ( 8 voturi ). Se trece la depunerea jurământului în faţa unei mese
special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţie şi Biblia, mâna stângă
pune, atât pe Constituţie, cât şi pe Biblie, pronunţând textul jurământului, semnând
acesta în două exemplare, un exemplar se păstrează la dosarul de şedinţă, iar al doilea
se înmânează consilierului.

Se trece la pct.4. Proiect de hotarare privind reorganizarea comisiilor de
specialitate pe principalele domenii de activitate.

D-l Lupșa Eugen propune ca în locul d-lui Orban Balazs să fie trecut noul consilier
validat, respectiv d-na Hodas Gabriela.

Nefiind alte propuneri, aceasta este supusă la vot, fiind aprobată cu 12 voturi
DA, 1 abținere Hodas Gabriela, de asemenea nefiind alte discuţii, proiectul de hotărâre
este supus la vot şi aprobat cu 12 voturi DA, 1 abținere: Hodas Gabriela, votul necesar
adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorităţii consilierilor prezenţi ( 8 voturi ).

Se trece la pct.5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de
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venituri și cheltuieli al Consiliului Local al orașului Nădlac pentru anul 2011.
Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,

proiectul de hotărâre este supus la vot, toți consilierii prezenți fiind de acord ( 13 voturi
DA ), votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind majorității consilierilor aflați
în funcție (  8 voturi ).

Se trece la pct.6. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale
aplicabile în anul fiscal 2012.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, toți consilierii prezenți fiind de acord ( 13 voturi
DA ), votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind majorității consilierilor aflați
în funcție (  8 voturi ).

Se trece la pct.7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea nivelurilor
valorilor impozabile, a impozitelor și taxelor locale și a altor taxe asimilate,
precum și a amenzilor aplicabile începând cu anul fiscal 2012.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, toți consilierii prezenți fiind de acord ( 13 voturi
DA ), votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind majorității consilierilor aflați
în funcție (  8 voturi ).

Se trece la pct.8. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru
remedierea deficiențelor la normele de apărare împotriva incendiilor
constatate la nivelul unității administrativ teritoriale a orașului Nădlac, în
perioada semestrului II al anului 2011, și pentru optimizarea capacității de
apărare împotriva incendiilor.

Președintele de ședință susține că ar fi bine ca șefii compartimentelor de
specialitate, precum și celelalte persoane implicate în luarea măsurilor să țină cont de
acest plan de măsuri la data elaborării propunerilor pentru bugetul pe anul 2012.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, toți consilierii prezenți fiind de acord ( 13 voturi
DA ), votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind majorității consilierilor aflați
în funcție (  8 voturi ).

Se trece la pct.9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului la apă
potabilă și a tarifului la canalizare-epurare.

D-l Cioarsă Ștefan că în ceea ce privește prețul apei, acesta a fost diminuat, în
timp ce prețul la canalizare s-a majorat.

D-l Șproch Sorin susține că prețurile sunt ajustate în funcție de contractul de
concesiune care s-a semnat anterior în baza programului Samtid, fiind votate la
momentul respectiv, fără a se verifica în detaliu implicațiile asupra populației, pe viitor
ar fi bine ca orice proiect care se propune să fie studiat înainte de a se supune spre
aprobare, există posibilitatea atacării acestor prețuri pe calea instanței, însă prețurile
sunt stabilite în baza unui contract aprobat de către consiliul local.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, toți consilierii prezenți fiind de acord ( 13 voturi
DA ), votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind majorității consilierilor aflați
în funcție (  8 voturi ).

Se trece la pct.10. Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării
terenului în suprafaţă totală de 3011 mp, parcela nr. cad.303129, evidenţiată
în CF nr.303129 Nădlac, precum și vânzarea cu drept de preemțiune a unei
parcele.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, toți consilierii prezenți fiind de acord ( 13 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.11. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional
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nr.3 la contractul de închiriere nr.13340/10.11.2008.
Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,

proiectul de hotărâre este supus la vot, toți consilierii prezenți fiind de acord ( 13 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.12. Proiect de hotărâre privind aprobarea disponibilizării
unor terenuri proprietatea privată a orașului Nădlac 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, toți consilierii prezenți fiind de acord ( 13 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.13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei
Studiu de oportunitate- Înființare parc fotovoltaic pentru producere de
energie electrică, beneficiar: d-l Ardelean Florian.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, toți consilierii prezenți fiind de acord ( 13 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.14. Diverse.
D-l Șproch Sorin, având în vedere că este ultima ședință din acest an, propune

închinarea unei cupe de șampanie, precum și urarea unui an nou fericit și plin de
realizări.

Deoarece nu mai 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 28.12.2011.

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

Preşedinte de şedinţă, Secretar,
Şomrak Duşan Gros Alexandru


