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ROMÂNIA Anexa la HCL nr.69 din18.05.2012
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 şi d-l Aldea
Ioan- compartiment administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei, d-l Cralic
Ioan- compartiment contabilitate-casierie din cadrul primăriei.

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 03.05.2012.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 10.04.2012.

3.Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier P.N.G.-
C.D. a d-lui KOSKA PAVEL.

4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
consiliului local al orașului Nădlac pe anul 2012.

5.Proiect de hotărâre privind radierea de pe inventarul S.C. APOTERM NĂDLAC
S.A. stației de apă geotermală.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de
închiriere nr.1942/02.03.2006.

7.Proiect de hotarare privind declararea unor bunuri ca făcând parte din
domeniul public al orașului Nădlac, precum și transmiterea acestora în folosință
operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

8.Proiect de hotarare privind prelungirea valabilității Planului urbanistic General
și a Regulamentului Local de Urbanism al orașului Nădlac.

9.Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Nădlac referitor la sediul
Asociației Producătorilor Agricoli Țăranul Nădlăcan.

10.Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.34
din 23.02.2010.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 1669
mp, parcela cu nr. cad.300126, evidențiată în CF nr.300126 Nădlac, teren situat în
orașul Nădlac, jud. Arad, d-lui Drienyovszki Stefan, cu domiciliul în orașul Nădlac, str.
Dr. M. Luther, nr.47, jud. Arad.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de investiţii pe anul 2012 pe
domeniul public al Oraşului  Nădlac concesionat Companiei de Apă Arad S.A., care se
realizează din fonduri IID (Fond de Întreţinere Înlocuire şi Dezvoltare).
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13.Diverse.
D-l primar propune introducerea pe ordinea de zi ca și pct.4-5 a următoarelor:
- Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier P.D.L.

a d-lui Unatinszki Andrei Ioan.
- Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier P.D.L.

și de viceprimar a d-lui Șproch Sorin Ivan.
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 03.05.2012”, 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 ).

Preşedintele de şedinţă întreabă consilierii dacă sunt obiecţiuni referitoare la
procesul verbal încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de
10.04.2012, 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 10.04.2012”, acesta este supus la vot și 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 hotărâre privind încetarea de drept a mandatului
de consilier P.N.G.- C.D. a d-lui KOSKA PAVEL.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 12 voturi DA ( unanimitate de
voturi ), votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității
consilierilor aflați în funcție (  8 voturi ).

Se trece la pct.4. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de
consilier P.D.L. a d-lui Unatinszki Andrei Ioan.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 12 voturi DA ( unanimitate de
voturi ), votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității
consilierilor aflați în funcție (  8 voturi ).

Se trece la pct.5. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de
consilier P.D.L. și de viceprimar a d-lui Șproch Sorin Ivan.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 12 voturi DA ( unanimitate de
voturi ), votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității
consilierilor aflați în funcție (  7 voturi ).

Se trece la pct.6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli al consiliului local al orașului Nădlac pe anul 2012.

Din partea comisiei de urbanism, susţine d-l Unatinszki Andrei, se acordă aviz
favorabil, cu anumite amendamente.

Din partea comisiei de sănătate, susţine d-l Rău-Lehoczki Adrian, se acordă aviy
nefavorabil.

Din partea comisiei economice, susţine d-l Lupşa Eugen, se acordă aviz favorabil
cu anumite amendamente: campus şcolar- 150.000 lei, alegeri locale- 35.000 lei,
ordine publică şi siguranţă naţională- se taie suma de 25.000 lei, teren sport- se taie
suma de 77.000 lei, parcare sala de sport- 67.500 lei, pista skateboard- 18.000 lei,
reparaţii baza sportivă- se taie suma de 65.000 lei, învăţământ- 127.000 lei, pavare
trotuare- 40.000 lei, centru de zi- 4217 lei; modificări propuse: reţele termice- 77.500
lei, dezinsecţie ţânţari- 15.000 lei, reparaţii trotuare prin betonare- 30.000 lei, reparaţii
şanţuri- 25.000 lei, reparaţii străzi prin criblură- 20.000 lei.
- referitor la programul de lucrări se propun următoarele modificări:
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- reparaţii trotuare trotuare pe str. Lacului între L. Boor şi Dr. M. Luther- 150 m
- reparaţii trotuare pe str. Primăverii între L. Boor şi Dr. M. Luther- 150 m
- reparaţii trotuare pe str. V. Lucaciu între M. Viteazul şi N. Bălcescu- 300 m, total

la reparaţii trotuare fiind 30.000 lei, valoarea fiind calculată la valoarea de 50
lei/mp

- reparaţii şanţuri- zona Bujac spre oraş
- reparaţii străzi prin criblură- toate străzile care nu sunt propuse pentru asfaltare

D-na Mazuch Marinela efectuează anumite clarificări referitor la modificările
asupra bugetului care au fost propuse:
- proiectul de buget a fost avizat favorabil, s-a propus renunțarea la suma de 77.000
lei pentru teren multifunțional, deoarece sumele existente sunt sufieciente pentru
realizarea lucrării, astfel că sumele rămase au fost propuse pentru rețele termice
- având în vederea propunerea de efectuare a lucrării de pavajee din fața CEC până la
SC M Tropical SRL, se propune înlocuirea și a rețelei termice
- suma propusă pentru sistemul video s-a propus a fi redistribuită la reparații șanțuri,
trotuare, plombări, deoarece abia  mâine o să vină societatea care se ocupă de aceste
camere, ar fi oportun să se instaleze asemenea sistem la intrarea în localitate, școli, în
fața școlilor, pe domeniul public, în parcul centrl, având în vedere actele de vandalism
produse, este necesar să fie întrebați consultanții în domeniu referitor la aspectele
constatate și soluțiile care se pot adopta
- suma de 65.000 lei de la teren sport propusă pentru reparații tribună și vestiare, se
propune a fi redestribuită, deoarece tribuna a fost construită demult, clădirea are
arhitectură veche, se poate eventual propune construirea unei tribune moderne, atsfel
se propune 15.00 lei pentru stropire țânțari, 25.000 lei reparații șanțuri, 20.000 lei
pentru reparații străzi cu criblură

D-na Huszarik Alexandrina este de părere că dacă există sume suficiente,
suma propusă pentru campus școlar de 150.000 lei este insuficientă, având în vedere
datoria mare acumulată, astfel lucrările la acest obiectiv vor rămâne în stadiul
existent.

D-l Șomrak Dușan este de părere că acea clădire care este a orașului, local
școală, cel puțin ar trebui reabilitată, la acel obiectiv nu există posibilitatea aducerii de
oaspeți, acea clădire nefiind renovată de aproximativ 12 ani.

D-l Cioarsă Ștefan susține că în aceeași situație se află și grădinița proprietatea
orașului, restul imobilelor în care există localuri școlare fiind retrocedate cultelor
religioase.

D-na Mazuch Marinela este de părere că suma de 150.000 lei propusă pentru
campus este insuficientă, trebuie găsite pe viitor soluții pentru transferul datoriei
acumulate, consultați specialiștii pentru a vedea cum se poate scăpa de datoriile
acumulate, deoarece nu există posibilitatea de a plăti sumele restante
- pentru local de scoala nr.2 s-a depus un proiect pentru fonduri europene, acesta a
fost aprobat, insa nu e si bugetat, fiind trecut primul sub linie, are incredere ca
guvernul care a fost instalat va da drumul si la aceste fonduri, proiectul presupunand
reabilitarea sistemului electric, parsoseli, achizitionare de mobilier

D-l Mokos Pavel este de parere ca sumele ar trebui allocate catre localurile
scolare unde in acest moment sunt cursuri, care apartin orasului, iar in ce priveste
campusul, nu are sens sa se aloce vreo suma catre acest obiectiv.

D-na Huszarik Alexandrina completeaza faptul ca suma 150.000 lei este
insuficienta fata de datoria care s-a acumulat in cuantum de 2 milioane lei, da ca
exemplu comuna Peregu care a primit mult mai multe sume decat orasul Nadlac, unde
scoala este in stadiu final, acelasi lucru fiind si in orasul Pecica, pronblema este faptul
ca copii nostril invata in doua schimburi.

D-l primar precizeaza faptul ca hotarea de guvern prin care s-a alocat suma a
fost data cu destinatia arierate, cheltuieli material si de capital, ar fi bine se fie alocata
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suma care s-a propus ca sa nu ne trezim cu fondurile blocate, firmele care se ocupa
de executare au stiut ca va aparea aceasta hotarare dinaintea noastra, oricum
rectificare de buget se va mai efectua pana la finele anului.

D-l Mokos Pavel este de parere si gradinita proprietatea orasului necesita
investitii, aceasta nu are cantina, mancarea se fierbe pe coridor, nu exista un circuit al
alimentelor, sunt multe care nu se respecta.

D-l Somrak Dusan este de parere ca in situatia in care exista suma disponibila
de la pista skateboard, aceasta sa fie repartizata pentru scoala. In ceea ce priveste
propunerea de reparatii trotuare, santuri, reparatii strazi cu criblura, este de acord cu
propunerea, insa este de parere ca era necesar sa fie efectuata o propunere concreta
cu strazile si portiunile care se propun efectiv.

D-l Lupsa Eugen sustine ca propunerile efectuate au fost verificate in teren de
catre comisie.

D-l somrak Dusan este de acord cu  suma, insa este de parere ca programul ar
trebui votat la sedinta viitoare.

D-l Lupsa Eugen sustine ca sumele este necesar sa fie repartizate deoarece
programul e anexa proiectului de hotarare.

Nemaifiind alte disctutii, proiectul de hotarare este supus la vot
- in varinta initiala propusa de catre executive, fiind pronuntate 12 voturi NU
- proiectul de hotarare, conform propunerii comisiei economice, fiind pronuntate

8 voturi DA, 4 abtinere- Huszarik Alexandrina, Mokos Pavel, Hodas Gabriela, Somrak
Dusan, votul necesar adoptarii proiectului de hotarare fiind majoritatea consilierilor
aflati in functie ( 7 voturi )

Se trece la pct.7. Proiect de hotărâre privind radierea de pe inventarul S.C.
APOTERM NĂDLAC S.A. stației de apă geotermală.

D-l secretar face o completare, in sensul radierii si a sondei de apa geotermala,
acestea urmand sa ramana pe inventarul orasului.

Nefiind alte discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 12 voturi DA, votul
necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numarul consilierilor aflați
în funcție ( 8 voturi ).

Se trece la pct.8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului
contractului de închiriere nr.1942/02.03.2006.

Nefiind  discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 12 voturi DA, votul necesar
adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numarul consilierilor aflați în
funcție ( 8 voturi ).

Se trece la pct.9. Proiect de hotarare privind declararea unor bunuri ca făcând
parte din domeniul public al orașului Nădlac, precum și transmiterea acestora în
folosință operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 11 voturi DA, 1 abtinere-
Mokos Pavel, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din
numarul consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ).

Se trece la pct.10. Proiect de hotarare privind prelungirea valabilității Planului
urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism al orașului Nădlac.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 12 voturi DA, votul necesar
adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numarul consilierilor aflați în
funcție ( 8 voturi ).

D-na Mazuch Marinela pune intrebarea care este stadiul noului PUG.
D-l secretar raspunde ca termenul de predare a lucrarii conform contractului este

in luna septembrie 2012.
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D-l primar este de parere ca pe viitor trebuie mare grija in ce priveste aceste
societati, care nu respecta termenele stabilite prin contract.

Se trece la pct.11. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Nădlac
referitor la sediul Asociației Producătorilor Agricoli Țăranul Nădlăcan.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 11 voturi DA, 1 abtinere-
Kiszel Dusan, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din
numarul consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ).

Se trece la pct.12. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului
Local Nădlac nr.34 din 23.02.2010.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 12 voturi DA, votul necesar
adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numarul consilierilor aflați în
funcție ( 8 voturi ).

Se trece la pct.13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în
suprafață de 1669 mp, parcela cu nr. cad.300126, evidențiată în CF nr.300126 Nădlac,
teren situat în orașul Nădlac, jud. Arad, d-lui Drienyovszki Stefan, cu domiciliul în
orașul Nădlac, str. Dr. M. Luther, nr.47, jud. Arad.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 12 voturi DA, votul necesar
adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numarul consilierilor aflați în
funcție ( 8 voturi ).

Se trece la pct.14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de investiţii pe
anul 2012 pe domeniul public al Oraşului  Nădlac concesionat Companiei de Apă Arad
S.A., care se realizează din fonduri IID (Fond de Întreţinere Înlocuire şi Dezvoltare).

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 12 voturi DA, votul necesar
adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numarul consilierilor aflați în
funcție ( 8 voturi ).

Se trece la pct.15. Diverse.
D-l Aldea Ioan sustine ca a venit la primarie un reprezentant al unei societati

care se ocupa de instalare de camere de supraveghere, intentia este de amplasare a
cateva asemenea camere, la intrarea in localitate, zona liceu, DN7, G. Cosbuc, piata,
biserica evanghelica, banca transilvania pana la liceu, padurice de la pod pana la
restaurant, la cele doua alei pavate. Camerele sunt performante, fiind functionale si
noaptea, avand o raza de peste 60 grade, in spatele acesteia existnad un singur punct
mort, fiind rezistente, costul fiind de aproximativ 1000 Euro/ bucata, fiind necesare
pentru centrul orasului un numar de 5 bucati, parcul mare- 1 bucata, in ce priveste
intrarea in localitate, respectiv zona unde trebuie sa se opreasca tir-urile, sistemul
necesita supraveghere din partea politiei, fiind necesar sa existe o persoana la panoul
de comanda. Aceste camere filmeaza non stop, iar in situatia in care pe respectiva
camera nu se intampla nimic, informatia nu se stocheaza, fiind stearsa automat.

D-l primar multumeste consilierilor pentru coleborarea pe parcursul anilor,
aceasta avand in vedere faptul ca s-ar putea sa fie ultima sedinta din cadrul acestui
mandat, de asemenea multumeste si presedintelui de sedinta care a deschis, dar si
inchide conducerea acestui consiliu.

D-l Cioarsa Stefan ureaza mult succes celor care participa la alegeri, iar celor
care vor fi in noul mandat, sa faca tot ce le sta in putinta pentru binele comunitatii, si
nu in interes personal.

D-l Mokos Pavel este de parere ca atunci cand se efectueaza diferite masuratori
in teren, ar trebui sa fie convocati si persoanele care sunt in cauza si nu sa fie pusi in
fata faptului implinit.
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D-l secretar sustine ca de acum inainte nici un reprezentant al primariei, nu va
mai participa la nici un fel de masuratori, doar la cazurile unde se constata ca exista
plus de teren, primaria neavand nici un fel de obligatie in a masura terenului
proprietarilor persoane fizice sau juridice care au fost puse in posesie in mod legal.
Probleme au aparut de la data la care s-a efectuat procedura exproprierii, cei in cauza
au primit schita terenului, sumele drept despagubiri, insa exista cazuri in care au
plantat intreaga suprafata de teren, chiar daca au fost expropriati de o parte, astfel ca
s-a generat acest aspect, acum fiecare trebuind sa mearga la locul lui.

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 03.05.2012.

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

Preşedinte de şedinţă, Secretar,
Cioarsă Ștefan Traian Gros Alexandru


