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ROMÂNIA Anexa la HCL nr.6/20.01.2012
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

PROCES VERBAL
încheiat azi 11.01.2012 în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al

oraşului Nădlac

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de
11.01.2012 a fost convocată în baza Dispoziţiei primarului oraşului Nădlac
nr.14/06.01.2012, 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, Şproch Sorin Ivan- viceprimar. Lipsesc motivat consilierii: Kiszel
Dușan, Faur Maria Carmen, Kovacs Ştefan.

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 Cralic Ioan- compartiment
contabilitate-casierie din cadrul primăriei, d-na Doval Ana- compartiment impozite şi
taxe din cadrul primăriei.

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 extraordinare a
Consiliului local din data de 11.01.2012.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 28.12.2011.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului
local pentru acoperirea temporară a golului de casă aferent anului 2012.

4.Diverse.
D-l primar propune introducerea pe ordinea de zi ca şi pct.4:
- Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2012 a impozitului pentru

mijloacele de transport cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone, precum și
modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Nădlac
nr.232/28.12.2011.

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 extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 11.01.2012”, cu
propunerea de modificare a acesteia, care este aprobat cu 12 voturi DA ( unanimitate
de voturi ). Se face precizarea că votul necesar pentru adoptarea proiectului  de
hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 7 voturi ).
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Preşedintele de şedinţă întreabă consilierii dacă sunt obiecţiuni referitoare la
procesul verbal încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de
28.12.2011, 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 28.12.2011”, care este aprobat cu 12 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 hotarare privind aprobarea utilizării
excedentului anual al bugetului local pentru acoperirea temporară a golului de
casă aferent anului 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 ( 12 voturi
DA ), votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind majorității consilierilor aflați
în funcție (  8 voturi ).

Se trece la pct.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2012
a impozitului pentru mijloacele de transport cu masa totală maximă autorizată
de peste 12 tone, precum și modificarea și completarea anexei la Hotărârea
Consiliului Local Nădlac nr.232/28.12.2011.

D-na Mazuch Marinela pune întrebarea care sunt modificările faţă de hotărârea
aprobată în luna decembrie 2011 pentru impozitele şi taxele locale pentru anul 2012.

D-na Doval Ana răspunde următoarele:
- în ce priveşte taxa pentru mijloacele de transport cu masa totală maximă

autorizată de peste 12 tone, aceasta se va achita identic pentru intern, cât şi
internaţional

- taxa firmă se va achita ca şi impozitele şi taxele locale pe 2 semestre, şi nu pe
4 trimestre cum a fost stabilit anterior

- vehicolele supuse înregistrării sunt supuse impozitării, acesta fiind cazul
mopedelor şi a scuterelor, înainte neexistând asemenea prevedere

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
( 12 voturi DA ), votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind majorității
consilierilor aflați în funcție (  8 voturi ).

Se trece la pct.5. Diverse.
D-na Huszarik Alexandrina susţine că din partea Inspectoratului Şcolar Arad s-a

solicitat ca până cel târziu în data de 12.01.2012 să se depună propunerea din partea
şcolii către această instituţie referitor la schimbarea denumirii acestei instituţii în
conformitate cu noua prevedere legală, respectiv Ordinul nr.6564/2011, cu avizul
autorităţii administraţiei publice locale. În cursul zilei de ieri s-a întrunit Consiliul de
Administraţie la şcoală, propunerea acestuia fiind de schimbare a denumirii din „Grup
Şcolar Jozef Gregor Tajovsky Nădlac” în „Liceu Jozef Gregor Tajovsky Nădlac” începând
cu anul şcolar 2012-2013, liceu teoretic, propunerea fiind motivată pe considerentul că
din cele 12 clase de liceu, 15 clase sunt de profil teoretic, 6 fiind de profil tehnologic,
cele 5 clase de la secţia slovacă sunt de profil teoretic. În ceea ce preiveşte schimbarea
în „colegiu”, această iniţiativă ca să poată fi demarată, era necesar să fie efectuată încă
de anul trecut, noua lege neprevăzând această posibilitate pentru instituțiile care
doresc să facă acest demers de acum. Legea stabileşte ca înainte de supunerea spre
aprobarea Consiliului Local să fie solicitat un aviz consultativ din partea comisiei
judeţene, hotărârea adoptată fără existenţa solicitării acestuia este nulă de drept. La
şcoala din Nădlac există atât profil teroretic, cât şi profil tehnologic, punându-se însă
întrebarea dacă există posibilitatea ca în situaţia în care se stabileşte ca profil al liceului
teoretic, dacă se pot efectua clase de liceu de profil tehnologic, s-a pus această
întrebare, însă momentan nu s-a primit nici un răspuns.
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D-l Mokoş Pavel este de părere că ar fi bine să se treacă ambele profiluri,
urmând ca ulterior să fie reglementată această problemă.

D-na Huszarik Alexandrina susţine că nu se poate trece decât unul din cele două
profiluri.

D-na Mazuch Marinela pune întrebarea din ce cauză această problemă nu a fost
pusă pe ordinea de zi ca şi punct distinct cu solicitarea avizului din partea comisiilor de
specialitate a consiliului local, având în vedere că se solicită avizul de principiu al
consiliului local referitor la schimbarea denumirii instituției.

D-l secretar susţine că este vorba de un aviz consultativ din partea consiliului, în
vederea demarării procedurii de modificare a titulaturii liceului.

D-l Șproch Sorin este de părere că ar fi fost oportun ca această propunere să fie
adusă la cunoștința consiliului mai din timp, și nu chiar înainte de ședință, pentru a se
putea documenta, există posibilitatea ca în cazul în care se stabilește ca profil al
liceului teoretic, să nu se mai poată forma clase cu profil tehnologic, domeniu agricol,
comerț.

D-na Huszarik Alexandrina susține că profilul fiecărei clase s-a stabilit funcție de
opțiunea părinților, din păcate chiar dacă elevii au studiat profil de comerț, vânzător
sau chelner, copii nu profesează în acest domeniu, iar copii care efectiv învață nu se
înscriu la profil tehnologic, o problemă o reprezintă și nefrecventarea școlii, precum și
faptul că sunt elevi care nu mai merg la școală.

D-l Cioarsă Ștefan pune întrebarea dacă această denumire mai poate să fie
modificată, în situația în care în cadrul acestei ședințe se avizează o denumire anume.

D-l Șproch Sorin pune întrebarea ce presupune schimbarea denumirii din grup
școlar în colegiu.

D-na Huszarik Alexandrina susține că pentru a se putea transforma în colegiu
este necesar să fie îndeplinite mai multe condiții, una dintre acestea fiind vechimea,
sunt 65 de ani de la existența liceului în limba slovacă, 50 de ani în limba română, ceea
ce este foarte bine este faptul că în cadrul colegiului poate să existe, atât profil
tehnologic, cât și teoretic, conform prevederilor art.4, lit.e din Ordinul nr.6564/2011:
e)colegiu/colegiu naţional - unităţile de învăţământ care la data intrării în vigoare a prezentei
proceduri au dobândit denumirea de colegiu/colegiu naţional îşi păstrează denumirea în forma
respectivă, conform ordinului ministrului în baza căruia li s-a atribuit denumirea.

De asemenea, face precizarea că denumirea se poate modifica oricând.
D-l Lupșa Eugen pune întrebarea dacă nu se pot face demersuri pentru a deveni

colegiu, să fie pregătită documentația și depusă la instituția competentă, aceasta în
cazul în care sunt îndeplinite condițiile.

D-na Huszarik Alexandrina susține că un avantaj al colegiului este și finanțarea,
care este mai mare decât la liceu, de asemenea finanțarea la liceu teoretic fiind mai
mare decât la liceu tehnologic. O problemă a liceului din Nădlac o reprezintă dotarea,
baza materială, unele licee din județ au accesat în baza unor programe Phare în
perioada anului 2006 finanțarea pentru renovare, ateliere școlare, astfel că dispun de
cele necesare, liceul din Nădlac neavând asemenea bază materială.

D-l Lupșa Eugen este de părere că în situația în care va exista doar profil
teoretic, elevii care vor ieși din băncile școlii practic vor deveni șomeri.

D-na Mazuch Marinela este de părere că ar fi oportun să se înceapă demersurile
pentru schimbarea denumirii în colegiu, de aceeași părere fiind și d-l primar, pentru a
nu exista probleme referitor la profilul școlii, să fie atât tehnologic, cât și teoretic.

D-na Huszarik Alexandrina susține că în ce privește secția slovacă există și
anumite avantaje, cât și dezavantaje, este vorba și despre plata/elev care este mai
mică la secția slovacă, dar și numeroasele premii naționale și internaționale, profesori
cu grade, baza materială insuficientă, chiriile la localurile școlare, salariile, întreținerea.
De asemenea, ridică problema chiriilor la localurile școlare, proprietatea bisericilor,
acestea fiind necesar să fie renegociate, deoarece a expirat durata de valabilitate a
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acestora; susține că este nemulțumită de atitudinea d-lui părinte Păcurar Ștefan,
biserica ortodoxă neefectuând nici un fel de reparații la localurile proprietatea parohiei,
unde există localuri școlare, ca exemplu fiind faptul că l-a sesizat referitor la ferestrele
localului școlar care sunt într-o stare degradată, acesta susținând că se va pune ceva
izolație, precum și alte situații asemănătoare.

D-l secretar susține că a avertizat referitor la acest aspect pe d-l primar, precum
și compartimentul de specialitate care se ocupă de acest capitol.

Președintele de ședință supune spre aprobare propunerea de schimbare a
denumirii din „Grup Şcolar Jozef Gregor Tajovsky Nădlac” în „Liceu Jozef Gregor
Tajovsky Nădlac” începând cu anul şcolar 2012-2013, liceu teoretic, cu propunerea de
inițiere de schimbare în colegiu, toți consilierii prezenți fiind de acord, fiind acordat în
acest caz avizul de principiu, care se va transmite către Inspectoratul Școlar al
județului Arad.

Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, d-l Şomrak
Duşan, preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei extraordinare a
Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 11.01.2012.

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

Preşedinte de şedinţă, Secretar,
Şomrak Duşan Gros Alexandru


