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ROMÂNIA Anexa la HCL nr.9 din 26.01.2012
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

PROCES VERBAL
încheiat azi 20.01.2012 în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al

oraşului Nădlac

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de
20.01.2012 a fost convocată în baza Dispoziţiei primarului oraşului Nădlac
nr.38/16.01.2012, 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. Lipsesc motivat consilierii: Kiszel Dușan, Faur Maria
Carmen, Şproch Sorin Ivan- viceprimar.

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 Iasovics Claudiu- compartiment
informatizare 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 20.01.2012.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței
extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 11.01.2012.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitor la proiectul
#Construcția drumului de legătură transfrontalier Nădlac- Csanadpalota#.

4.Diverse.
Deoarece nu 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 20.01.2012”, 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 ).

Preşedintele de şedinţă întreabă consilierii dacă sunt obiecţiuni referitoare la
procesul verbal încheiat în şedinţa extraordinară a Consiliului Local din data de
11.01.2012, 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 11.01.2012”, care este aprobat cu 12 voturi DA ( unanimitate de
voturi ); votul necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea
consilierilor prezenţi ( 7 prezenţi ).
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Se trece la pct.3. Proiect de hotarare privind aprobarea unor măsuri
referitor la proiectul #Construcția drumului de legătură transfrontalier
Nădlac- Csanadpalota#.

D-na Mazuch Marinela face următoarele precizări:
- deoarece personal s-a ocupat de pregătirea documentației necesare depunerii

acestui proiect, precizează faptul că acesta reprezintă o urgență, celelalte proiecte care
urmează a fi depuse în această lună se vor dezbate și supune spre aprobare în ședința
ordinară din data de 26.01.2012-joi, acest proiect trebuie să fie semnat de autoritățile
din Ungaria Nagyer și Budapesta, proiectul fiind depus prin Ministerul Transporturilor,
documentația trebuie să ajungă în cursul zilei de astăzi la Bekescsaba,derularea unui
asemenea proiect fiind de durată sunt deja aproximativ 5 ani de când acesta a fost
inițiat.

- în urmă cu 3 ani s-a demarat procedura de elaborare a proiectului tehnic, în
urmă cu un an acesta a fost aprobat, s-a trecut la implementare, anul acesta s-a
finalizat și s-a început etapa a doua- respectiv documentația pentru construirea
drumului

- în prima etapă- elaborare de proiect, au fost aprobate un număr de 4 proiecte
pentru drum, respectiv 2 de la Oradea, 1 Timișoara, 1 Arad, în etapa a doua care
presupune construcția drumului suma aprobată este suficientă pentru toate cele 4
proiecte aprobate, astfel că se presupune că nu vor fi probleme la aprobarea acestui
proiect, se presupune că în caz de aprobare, semnarea se va efectua prin perioada
iunie- august 2012, durata construirii drumului fiind de aproximativ 2 ani, la asemenea
proiect rezultatele nu sunt immediate, acestea fiind de durată

D-l primar completează faptul că lider de proiect este Ministerul Transporturilor,
astfel că aceasta ar fi șansa orașului pentru aprobarea proiectului care este foarte
important pentru localitatea noastră.

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 votul a 2/3 din
numărul consilierilor aflați în funcție (  10 voturi ).

Se trece la pct.4. Diverse.
D-na Huszarik Alexandrina pune întrebarea dacă ședința ordinară va avea loc

joia viitoare, aceasta având în vedere faptul că este stabilit că ședințele ordinare au loc
în ultima marți din lună.

D-l secretar face precizarea că în această lună se face o excepție, aceasta având
în vedere că până în data de 27.01.2012 este necesar să se depună proiectele pentru
fonduri europene, iar până în data de 24.01.2012-marți nu se poate elabora
documentația necesară.

Deoarece nu 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 20.01.2012.

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

Preşedinte de şedinţă, Secretar,
Şomrak Duşan Gros Alexandru


