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ROMÂNIA Anexa la HCL nr.83/24.07.2012
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

PROCESUL VERBAL
al desfăşurării şedinţei extraordinare din data de 03.07.2012 a Consiliului local Nădlac

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 03.07.2012 a
fost convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.511/27.06.2012, prin
convocator şi înmânarea invitaţiilor.

La lucrările şedinţei participă următorii consilieri: Ambruș Lubomir Ivan, Balint Ioan
Iaroslav, Harazin Andrei, Kiszel Dușan, Kovacs Ștefan Andrei, Kszenics Pavel, Paladie Răzvan
Florin, Porubski Ioan Dușan, Șomrak Dușan, Faur Maria Carmen, Lupșa Eugen, Mazuch
Marinela Luminița Felicia, Paliș Gligor, Tocilă Bogdan Valentin. Lipsește motivat d-l consilier
Bodnărescu Vasile Constantin.

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

La ședință mai participă d-l Cralic Ioan- compartiment contabilitate-casierie din cadrul
primăriei.

Se constată că la sedinta este prezent un număr de 14 consilieri, declarând  şedinţa
legal constituită.

Deoarece d-l Bodnărescu Vasile, ales președinte de ședință pentru o perioadă de 3
luni în cadrul ședinței de constituire a consiliului local din data de 26.06.2012 lipsește, se
solicită propunerea pentru alegerea președintelui de ședință pentru ședința de astăzi,
mandatul d-lui Bodnărescu Vasile mergând în continuare până la expirarea perioadei de 3
luni.

D-l Kszenics Pavel propune pe d-l Porubski Ioan Dușan.
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot alegerea președintelui de ședință pentru

ședința de astăzi a d-lui Porubski Ioan Dușan, propunere care este aprobată cu 11 voturi DA,
3 abținere: Porubski Ioan Dușan, Faur Maria, Lupșa Eugen.

Preşedintele de şedinţă, d-l Porubski Ioan Dușan, 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 03.07.2012.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței de constituire a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 26.06.2012.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 29.06.2012.

4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Consiliului Local al orașului Nădlac pentru anul 2012.

5.Diverse.
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 03.07.2012”, 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 ( 8 voturi ).

Preşedintele de şedinţă întreabă consilierii dacă sunt obiecţiuni referitoare la
procesul verbal încheiat în şedinţa de constituire a Consiliului Local din data de
26.06.2012, pus la dispoziţia consilierilor, odată cu invitaţia pentru şedinţă.
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Deoarece nu sunt obiecţiuni sau completări, se supune la vot „proiectul de hotărâre
privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de constituire a Consiliului local Nădlac din
data de 26.06.2012”, acesta este supus la vot și aprobat cu 14 voturi DA ( unanimitate de
voturi ); votul necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor
prezenţi ( 8 prezenţi ).

Preşedintele de şedinţă întreabă consilierii dacă sunt obiecţiuni referitoare la
procesul verbal încheiat în şedinţa extraordinară a Consiliului Local din data de
29.06.2012, 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 29.06.2012”, acesta este supus la vot și aprobat cu 14 voturi DA ( unanimitate de
voturi ); votul necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor
prezenţi ( 8 prezenţi ).

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al orașului
Nădlac pentru anul 2012.

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

Se trece la următorul punct: Diverse.
Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, nefiind alte

discuții, d-l Porubski Ioan Dușan, preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei
extraordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 03.07.2012.

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

Presedinte de sedinta Secretar
Porubski Ioan Dușan Alexandru Gros
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