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ROMÂNIA Anexa la HCL nr.87 din 31.07.2012
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

PROCESUL VERBAL
al desfăşurării şedinţei extraordinare din data de 24.07.2012 a Consiliului local Nădlac

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 24.07.2012 a
fost convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.566/19.07.2012, prin
convocator şi înmânarea invitaţiilor.

La lucrările şedinţei participă următorii consilieri: Ambruș Lubomir Ivan, Balint Ioan
Iaroslav, Harazin Andrei, Bodnărescu Vasile Constantin, 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 Kiszel Dușan.

La şedinţă participă d-l secretar Gros Alexandru, d-l Cralic Ioan- compartiment
contabilitate-casierie din cadrul primăriei și d-l Roszkoș Ioan - șef SVSU Nădlac.

D-l secretar constată că la ședință sunt prezenți un număr de 14 consilieri, declarând
şedinţa legal constituită.

Preşedintele de şedinţă, d-l Bodnărescu Vasile Constantin , 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 24.07.2012.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței de constituire a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 03.07.2012.

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

4.Proiect de hotărâre privind acceptarea de donaţie a autospecialei de stins incendii
APCAT ROMAN 12215 DFA și a echipamentelor de intervenție pentru personalul Serviciului
Voluntar pentru Situații de Urgență Nădlac

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 24.07.2012”, 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  Consiliului Local din data de 03.07.2012, 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 de constituire a Consiliului local Nădlac din
data de 03.07.2012”, 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.

Din partea comisiilor de specialitate au fost acordate avize favorabile. Președintele de
ședință ridică problema sumei de 11.000 lei care au făcut obiectul propunerii executivului de
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rectificare a bugetului și întreabă dacă totuși această sumă nu ar trebui lăsată așa cum ea a
fost aprobată inițial la aprobarea bugetului la început de an . D-na consilier Mazuch Marinela
Luminița Felicia intervine și aduce la cunoștința consilierilor că această sumă nu va mai fi
cheltuită pentru acel dispensar pentru că în ultimii 5 ani s-a tot investit în acel imobil pentru
destinația mai sus amintită , iar anul trecut când i s-a mai prelungit contractul de închiriere
pentru o perioadă de un an, d-lui Dr.Ioja Nicolae i s-au pus în vedere unele clauze în actul
additional pe care oricum nu le-a respectat și contractul expiră în câteva zile.

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 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
acceptarea de donaţie a autospecialei de stins incendii APCAT ROMAN 12215 DFA
și a echipamentelor de intervenție pentru personalul Serviciului Voluntar pentru
Situații de Urgență Nădlac.

Din partea comisiilor de specialitate au fost acordate avize favorabile. Președintele de
ședință invită pe d-l Roszkoș Ioan - șef SVSU Nădlac în idea de a informa consilierii cu privire
la autospeciala care va intra în patrimoniul orașului.

D-l Roszkoș Ioan aduce la cunoștința consilierilor faptul că autospeciala de stins
incendii APCAT ROMAN 12215 DFA este în stare de funcționare, a fost operațională până în
luna februarie, singurul defect pe care aceasta îl are este că prezintă mici fisuri la rezervor
de apă, defectiunea ce poate fi remediată. Este o autospecială cu un rezervor de apă de
9.000 litri și este oricum într-o stare tehnică mult mai bună decât aceea pe care o avem în
prezent APCT 8135 din anul 1980.(nu se face referire la autospeciala MAGIRUS DEUTZ
170D, care a fost achiziționată anul acesta din bugetul local). Se mai face precizarea că
intermedierea acestei donații s-a efectuat de către domnișoara Kraycsik Monika angajata
firmei FALCK din Ploiești  care provine din orașul nostru.

Reprezentanții firmei vor fi invitați în orașul nostru la sfârșitul lunii august , când cu
ocazia Zilelor orașului, în cadrul unei întâlniri festive,  li se vor aduce mulțumiri și li se va
acorda o diploma de excelență.

Şeful SVSU-ului mai informează că pe viitor se urmărește continuarea colaborării cu
această firmă de prestigiu în domeniul pregătirii profesionale specifice în domeniul situațiilor
de urgență, în sensul că ar fi posibil de organizat cursuri de pregătire cu personalul
serviciului voluntar. Aceste instruiri ar fi benefice, pompierii voluntar au de învățat, pentru
că nici o intervenție la incendiu nu seamănă cu alta.

Nefiind alte întrebări, 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, conform art. 121(3) din Legea nr.215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare).

Se trece la următorul punct: Diverse.
D-l consilier Bodnărescu Vasile Constantin solicită executivului ca printr-o informare

scrisă , în cadrul unei şedinţe viitoare din luna august, consilierii să fie informaţi ( mai ales
pentru faptul că în structura consiliului sunt persoane noi, care până în prezent nu au avut
informaţii cu privire la activităţile anterioare ale executivului ) cu privire la execuţia
bugetară, eventualele datorii ale oraşului, proiectele mari , de anvergură , în derulare
precum şi cele în pregătire, etc .

D-l consilier Lupşa Eugen trage semnalul de alarmă în ce priveşte stadiul site-ului
oficial al oraşului, şi anume : lipsa formularelor tipizate sau dacă există nu mai corespund
cerinţelor actuale, lipsa informaţiilor de larg interes, existenţa unor anunţuri de licitaţii,
concursuri, etc. datând încă din anul 2010, lipsa afisării la zi a hotărârilor adoptate de către
autoritatea publică deliberativă. În concluzie , se solicită ca executivul să-şi pună la punct
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personalul subordonat cu atribuţii în acest domeniu cu speranţa că aceste aspecte
necorespunzătoare vor fi eliminate rapid .

D-l secretar arată faptul că în prezent este în construcţie şi probă un alt proiect de
site şi speră că va fi pus în funcţie cât de curând .

Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, nefiind alte
discuții, d-l Bodnărescu-preşedinte de şedinţă declară închise lucrările şedinţei extraordinare
a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 24.07.2012.

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

Presedinte de sedinta Secretar
Bodnărescu Vasile Constantin Alexandru Gros
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