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ROMÂNIA JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

PROCES VERBAL
încheiat azi 03.05.2012 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al

oraşului Nădlac

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 03.05.2012 a
fost convocată în baza Dispoziţiei primarului oraşului Nădlac nr.330/25.04.2012, prin
convocator şi înmânarea invitaţiilor.

La lucrările şedinţei participă următorii consilieri: Hodas Gabriela, Cioarsă Ştefan
Traian, Rău Lehoczki Adrian-Ilie, Lupșa Eugen, Mazuch Marinela Luminița Felicia, Kiszel
Dușan, Mokoş Pavel, Paliș Gligor, Şomrak Duşan, Kovacs Ştefan, Faur Maria Carmen,
Huszarik Alexandrina.

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-na Ilieş Ioana Dorina-
compartiment administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei, d-l Cralic Ioan-
compartiment contabilitate-casierie din cadrul primăriei, d-l Iaroș Rudolf Andrei-
director Serviciul Centrului de zi de îngrijire a copiilor Nădlac.

Preşedintele de şedinţă, d-l Cioarsă Ștefan, 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 10.04.2012.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 20.03.2012.

3.Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2012-
2013 în cadrul unității administrativ-teritoriale Nădlac.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădire
proprietatea Societății Culturale și Științifice Ivan Krasko.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădire
proprietatea Uniunii Democratice a Slovacilor și Cehilor din România.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea
ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor
pentru tineri, destinate închirierii.

7.Proiect de hotarare privind avizarea Planului anual de actiune al Serviciului
Centrului de zi de ingrijire a copiilor Nadlac pentru anul 2012.

8.Proiect de hotarare privind avizarea Planului anual de actiune al Serviciului
Centrului de Zi de ingrijire a copiilor Nadlac pentru anul 2011.

9.Prezentarea raportului de activitate al Serviciului Centrul de Zi de ingrijire a
copiilor din orasul Nadlac pe anul 2011.

10.Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Nădlac referitor la
amplasarea unei statui pe domeniul public al orașului.

11.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Consiliului local Nădlac pe anul 2012.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 898
mp, parcela nr. cad.1122, evidențiată în CF nr.10513 Nădlac, teren situat în orașul
Nădlac, jud. Arad, d-nei Nan Ana și d-lui Nan Gheorghe-Dănuț, domiciliați în orașul
Nădlac, Cart. Viile Vechi, nr.25, jud. Arad.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 626
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mp, parcela nr. cad.302192, evidențiată în CF nr.302192 Nădlac, teren situat în orașul
Nădlac, jud. Arad, d-nei Doval Elisabeta, cu domiciliul în orașul Nădlac, str. M.
Eminescu, nr.8, jud. Arad.

14.Diverse.
D-l primar propune introducerea pe ordinea de zi ca și pct.14 a următorului

punct:
- proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcţii, numărului
de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi
serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Nădlac pentru anul 2012

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 10.04.2012”, cu
propunerea de modificare a acesteia, care este aprobat cu 14 voturi DA, 1 abținere:
Faur Maria. 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
28.02.2012, 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 ordinare a Consiliului local
Nădlac din data de 20.03.2012”, acesta este supus la vot și aprobat cu 14 voturi DA, 1
abținere: Faur Maria; votul necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre este
majoritatea consilierilor prezenţi ( 7 prezenţi ).

Se trece la pct.3.Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare pentru
anul școlar 2012-2013 în cadrul unității administrativ-teritoriale Nădlac.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 14 voturi DA, 1 abținere:Faur
Maria, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității consilierilor
aflați în funcție (  8 voturi ).

Se trece la pct.4.Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata
impozitului pe clădire proprietatea Societății Culturale și Științifice Ivan Krasko.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 13 voturi DA, 2 abținere:Faur
Maria, Lupșa Eugen, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul
majorității consilierilor aflați în funcție (  8 voturi ).

Se trece la pct.5.Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata
impozitului pe clădire proprietatea Uniunii Democratice a Slovacilor și Cehilor din
România.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 13 voturi DA, 2 abținere:Faur
Maria, Lupșa Eugen, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul
majorității consilierilor aflați în funcție (  8 voturi ).

Se trece la pct.6.Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor de criterii
pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în
repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii.

D-l Rău-Lehoczki Adrian face precizarea că i s-ar fi părut normal să se fi solicitat
aviz și din partea comisiei de sănătate.

D-l Lupșa Eugen susține că există stabilit ca și criteriu și vechimea cererii,
trebuia ținut cont de faptul că acea construcție nu s-a început decât de aproximativ 1
an.

D-l secretar face precizarea că sunt depuse un număr destul de mare de cereri,
însă sunt persoane care nu se încadrează, fiind depășită limita de vârstă până la care
se poate acorda, iar cine rămâne va rămâne în calcul și acel criteriu.
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D-l Mokoș Pavel este de părere că ar fi fost normal să se ia în cacul cererile care
au fost depuse după ce s-a început construcția, deoarece persoanele nu aveau de unde
să știe că pot să-și depună în vederea închirieirii vreo cerere.

D-l primar precizează faptul că la data la care s-a depus documentația la
București pentru construcția blocului cu locuințe ANL, a fost necesar să existe un
număr de cereri pentru asemenea tip de locuințe, astfel că există cereri depuse în acest
sens de aproximativ 5 ani.

D-na Huszarik Alexandrina susține că nu s-a stabilit nici un criteriu în ce privește
persoanele care se bucură de prestigiu în localitate, sau care desfășoară o muncă
importantă pentru comunitate, ca exemplu susține familia Filipaș, ambii profesori, care
fac naveta de câțiva ani de la Arad la Nădlac și ar dori să închirieze asemenea locuință.

D-l Șomrak Dușan susține că această familie reprezintă un câștig pentru
localitate și ar fi păcat să-i pierdem.

D-l Cioarsă Ștefan face completarea faptului că acea comisie care se constituie
va analiza fiecare cerere în parte, iar atribuirea efectivă se va efectua prin hotărâre de
consiliu.

D-l Șomrak Dușan propune ca membru din comisie din partea consiliului să facă
parte d-na Huszarik Alexandrina.

D-na Mazuch Marinela propune completarea comisiei cu un număr de 2 consilieri
locali.

D-l primar este de părere, având în vedere faptul că acea construcție sigur nu va
fi finalizată până la data desfășurării alegerilor locale din luna iunie, ca propunerile de
consilieri  să nu fie efectuate nominal, ci numirea să se facă după validarea consiliului
nou ales.

Nemaifiind alte discuții, se supune la vot completarea comisiei cu 2 consilieri
locali, toți consilierii prezenți fiind de acord.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 15 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.7.Proiect de hotarare privind avizarea Planului anual de actiune al
Serviciului Centrului de zi de ingrijire a copiilor Nadlac pentru anul 2012.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 15 voturi DA, votul necesar
adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție (  8
voturi ).

Se trece la pct.8.Proiect de hotarare privind avizarea Planului anual de actiune al
Serviciului Centrului de Zi de ingrijire a copiilor Nadlac pentru anul 2011.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 15 voturi DA, votul necesar
adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție (  8
voturi ).

Se trece la pct.9.Prezentarea raportului de activitate al Serviciului Centrul de Zi
de ingrijire a copiilor din orasul Nadlac pe anul 2011, nefiind discuții, se trece la
pct.10.Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Nădlac referitor la
amplasarea unui monument pe domeniul public al orașului.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 15 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 rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli al Consiliului local Nădlac pe anul 2012.

D-l Șproch Sorin face precizarea că nu este de acord cu rectificarea de buget de
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la canalizare pluvială, însă având în vedere Hotărârea de guvern de alocare a unor
sume de bani către unități administrativ-teritoriale, prin care s-a alocat suma de 605
mii lei, se va propune o nouă rectificare de buget.

Nefiind alte discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 15 voturi DA, votul
necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității consilierilor aflați în
funcție (  8 voturi ).

Se trece la pct.12.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în
suprafață de 898 mp, parcela nr. cad.1122, evidențiată în CF nr.10513 Nădlac, teren
situat în orașul Nădlac, jud. Arad, d-nei Nan Ana și d-lui Nan Gheorghe-Dănuț,
domiciliați în orașul Nădlac, Cart. Viile Vechi, nr.25, jud. Arad.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 15 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 vânzării terenului în
suprafață de 626 mp, parcela nr. cad.302192, evidențiată în CF nr.302192 Nădlac,
teren situat în orașul Nădlac, jud. Arad, d-nei Doval Elisabeta, cu domiciliul în orașul
Nădlac, str. M. Eminescu, nr.8, jud. Arad.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 15 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.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a
statului de funcţii, numărului de personal din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Nădlac
pentru anul 2012

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 15 voturi DA, votul necesar
adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție (  8
voturi ).

Se trece la pct.15. Diverse.
D-l Lupșa Eugen sesizează mizeria pe str. M. Eminescu colț cu str.Decebal, să fie

identificat proprietarul și luate măsurile care se impun, deoarece este foarte mare
mizerie.

D-l primar susține că terenul în cauză este în litigiu în ce privește proprietatea.
D-na Faur Maria sesizează mizeriile de pe str. I. Slavici colț cu str. Mărășești,

unde există bălării pe domeniul public, de asemenea pe str. I. Slavici în fața școlii
există o gură de canal unde există pericolul să cadă copii.

D-l Cioarsă Ștefan pune întrebarea care este numărul persoanelor care
beneficiază de ajutor social.

D-l primar susține că la ziua rromilor, la acesta au participat aproximativ 180
persoane.

D-l Mokoș Pavel este de părere să nu acorde ajutor social până ce nu se face
curat peste tot.

D-l Cioarsă Ștefan este de părere că și agenții comunitari ar trebui să aplice
măsuri, pentru că orașul s-a cam delăsat în ce privește curățenia.

D-l Lupșa Eugen susține că pe str. N. Bălcescu colț cu Mărășești este depusă pe
domeniul public văiugă din demolări, să fie luate măsuri.

Deoarece nu sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, d-l Cioarsă
Ștefan Traian, preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei ordinare a
Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 10.04.2012.

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



JURIDIC 04.05.2012 5

originale.

Preşedinte de şedinţă, Secretar,
Cioarsă Ștefan Traian Gros Alexandru


