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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
str.1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  Judeţul Arad

e-mail : office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

HOTĂRÂREA Nr.21
Din 06.02.2013

privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local
Nădlac din data de 06.02.2013

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
06.02.2013,

Având în vedere:
- prevederile art.43 din Legea nr.251/2001 privind administraţia

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul art.45(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local
Nădlac din data de 06.02.2013, din anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi
Contencios

PREŞEDINTE DE
LUPȘA EUGEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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Anexa la
Hotărârea Consiliului local nr./06.02.2013

ORDINEA DE ZI

A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC DIN DATA DE
06.02.2013

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a
Consiliului local din data de 06.02.2013.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 30.01.2013.

3.Proiect de hotărâre privind reprezentarea intereselor Orașului Nădlac în Dosar
nr.303/108/2011 de către Cabinet Avocat Vodă Petru Rareș .

4.Diverse.

Preşedinte de şedinţă Contrasemnează pentru legalitate
Lupșa Eugen Secretar

Gros Alexandru
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
str.1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  Judeţul Arad

e-mail : office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

HOTĂRÂREA Nr.22
Din 06.02.2013

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac
din data de 30.01.2013

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din
data de 06.02.2013,

Având în vedere:
- prevederile art.42(5) din Legea nr.215/2001 privind

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare

În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local
Nădlac din data de 30.01.2013, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și

Contencios Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii
Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
LUPȘA EUGEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA Anexa la HCL nr.22 din 06.02.2013
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

PROCESUL VERBAL
al desfăşurării şedinţei ordinare din data de 30.01.2013 a Consiliului local Nădlac

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 30.01.2013 a fost
convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.27/23.01.2013, prin convocator şi
înmânarea invitaţiilor.

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

La şedinţă participă d-l secretar Gros Alexandru, d-na consilier juridic Ianecsko Alina.
În calitate de invitat mai participă: d-l Aldea Ioan, d-na Ilieș Ioana Dorina- compartiment
administrarea patrimoniului local, d-l Farkaș Ștefan- compartiment administrativ-secretariat,
d-na Horvath Elena- compartiment achiziții publice. D-l primar lipsește motivat.

D-l secretar constată că la ședință sunt prezenți toți consilierii aflați în funcție, astfel
declarând  şedinţa legal constituită.

Preşedintele de şedinţă, d-l Lupșa Eugen, 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 30.01.2013.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 21.01.2013.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a parcelei cu
nr.cad.304582, evidențiată în CF nr.304582 Nădlac și a parcelei nr.cad.304583, evidențiată
în CF nr.304583 Nădlac.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate pentru acordarea
locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în orașul Nădlac și a listei cuprinzând solicitanții
de locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, care nu au îndeplinit criteriile
de acces pentru locuință.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării terenului în suprafață de 2483 mp,
parcela nr.cad.302288, evidențiată în CF nr.302288 Nădlac.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune locală pentru anul 2013.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes

local, care vor fi prestate de beneficiarii Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat,
pentru anul 2013.

8.Proiect de hotărâre privind desemnarea primarului orașului Nădlac pentru evaluarea
performanțelor profesionale ale secretarului.

9.Proiect de hotărâre privind emiterea, în vederea iniţierii procedurii prevăzute de
Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, a acordului de
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principiu asupra proiectului de hotărâre privind „Obligaţiile şi răspunderile care revin
instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a localităţii”.

10.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 al Hotărârii Consiliului
Local Nădlac nr.7/20.01.2012.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al comisiei de negociere a
nivelului chiriilor pentru localurile școlare.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român în
proprietatea privată a Orașului Nădlac a imobilului evidențiat în CF nr.304832 Nădlac.

13.Proiect de hotărâre privind concesionarea prin dialog competitiv a obiectivului
„Ştrandul Nădlac” în suprafaţă de 16771 mp, proprietatea publică a oraşului Nădlac.

14.Emiterea avizului în vederea demarării unei proceduri de schimb de terenuri
agricole.

15.Raport de activitate pentru anul 2012 al Bibliotecii Orășenești Nădlac; programul
acțiunilor culturale propuse pentru anul 2013.

16.Diverse.
D-l Lupșa Eugen susține că nu se acordă aviz pentru punctul nr.13 aflat pe ordinea de

zi.
D-l Somrak Dușan propune, deoarece d-l primar lipsește, retragerea pct.13 de pe

ordinea de zi și introducerea a două puncte în continuare ca și pct.13, respectiv nr.14:
- 13.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare de către

Serviciul Centrului de Zi de Îngrijire a Copiilor Nădlac pentru accesarea fondurilor
nermabursabile acordate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și
Protecției Sociale pentru finanțarea documentației- Scara de evacuare.

- 14.Aviz de principiu pentru demararea procedurii de elaborare a PUZ și RLU pentru
terenul evidențiat pe parcela nr. cad. 304758, CF nr.304758 Nădlac, su suprafața de 23969
mp, în vederea construirii unui complex de instalații de valorificarea deșeurilor menajere.

Deoarece nu sunt alte 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 30.01.2013”, cu propunerea de modificare,
care este aprobat cu 15 voturi DA. Se face precizarea că votul necesar pentru adoptarea
proiectului  de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 8 voturi ).

Se trece la pct.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței
extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 21.01.2013.

Preşedintele de şedinţă întreabă consilierii dacă sunt obiecţiuni referitoare la
procesul verbal, 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 21.01.2013”, pus la dispoziția consilierilor odată cu celelalte materiale, fiind aprobat
cu 15 voturi DA, votul necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea
consilierilor prezenţi ( 8 voturi ).

Se trece la pct.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a
parcelei cu nr.cad.304582, evidențiată în CF nr.304582 Nădlac și a parcelei nr.cad.304583,
evidențiată în CF nr.304583 Nădlac.

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.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate pentru
acordarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în orașul Nădlac și a listei cuprinzând
solicitanții de locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, care nu au îndeplinit
criteriile de acces pentru locuință.
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Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 13 voturi DA, 2 NU: Kszenics Pavel,
Tocila Bogdan, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul
consilierilor aflați în funcție (  10 voturi ).

Se trece la pct.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării terenului în
suprafață de 2483 mp, parcela nr.cad.302288, evidențiată în CF nr.302288 Nădlac.

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.6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune locală
pentru anul 2013.

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.7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de
lucrări de interes local, care vor fi prestate de beneficiarii Legii nr.416/2001, privind venitul
minim garantat, pentru anul 2013.

D-l Paladie Răzvan pune întrebarea cine se ocupă de către beneficiarii Legii
nr.416/2001 în supravegherea lucrărilor efectuate.

D-l secretar susține că de supraveghere în ce privește aceste lucrări se ocupă d-l
Farkaș Ștefan.

D-l Bodnărescu Vasile susține că s-a discutat în ședința comisiilor reunite despre
faptul că aceste persoane se pot ocupa și de curățarea acostamentelor din zona centrală,
propunerea fiind de introducere a acestei lucrări în planul pe anul 2013, iar lucrările să fie
urmărite de către cei care duc la îndeplinire aceste atribuții.

D-l Lupșa Eugen este de părere că nu societatea Apoterm trebuie să se ocupe de
cositul ierbii  de la șanț până la acostament, ci curățirea acostamentelor să fie în sarcina
beneficiarilor de ajutor social.

D-l Aldea Ioan face precizarea că cetățenii au stabilite anumite obligațiuni prin
Hotărârea nr.72 privind gospodărirea localității, în situația în care reglementările stabilite în
aceasta nu sunt respectate, se trece aplicarea de amenzi.

D-na Faur Maria susține că cei care au magazine în centrul orașului, trebuie să
întrețină domeniul public din fața acestora, și nu să se facă curățenie de către beneficiarii de
ajutor social.

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.8. Proiect de hotărâre privind desemnarea primarului orașului Nădlac
pentru evaluarea performanțelor profesionale ale secretarului.

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. Proiect de hotărâre privind emiterea, în vederea iniţierii procedurii
prevăzute de Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, a
acordului de principiu asupra proiectului de hotărâre privind „Obligaţiile şi răspunderile care
revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a
localităţii”.
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D-l Lupșa Eugen susține că s-a discutat în comisie și se propune modificarea lit.o,
astfel:

- depozitarea pe domeniul public a materialelor de construcţii (ex. balast, nisip,
cărămizi, etc.) cu excepţia celor care deţin autorizaţie de construire valabilă sau care
efectuează reparaţii la imobil, pe perioada efectuării lucrărilor. Constatarea depozitării
materialelor de construcţii se stabileşte din momentul luării în evidenţă a acestora de către
împuterniciţii primarului oraşului Nădlac sau Poliţia locală, prin întocmirea unui proces -
verbal de constatare, urmând ca în urma unor verificări  ulterioare ( 15 zile), să se aplice
amendă contravenţională pentru nerespectarea  condiţiilor de depozitare.

- depozitarea pe domeniul public a combustibililor solizi folosiţi la încălzirea
locuinţelor ( ex. cărbune, lemne ) pe o perioadă mai mare de 15 zile din momentul
constatării de către împuterniciţii primarului oraşului Nădlac sau Poliţia locală, prin întocmirea
unui proces – verbal de constatare, urmând ca în urma unor verificări  ulterioare ( 15 zile),
să se aplice amendă contravenţională pentru nerespectarea  condiţiilor de depozitare.

D-l Aldea Ioan susține că nu se poate stabili exact data depozitării materialelor pe
domeniul public.

D-l Lupșa Eugen susține că se va proceda la întocmirea unui proces verbal de
constatare, în care se va preciza prezența materialelor.

D-l Aldea Ioan susține că această operațiune se poate efectua de către poliția locală și
împuterniciții primarului.

D-l Lupșa Eugen susține că există pe domeniul public depozitate materiale, lemne și
de 4 ani, care nu le-a constatat nimeni, procedura să fie astfel stabilită să fie acordat un
termen- 15 zile, iar în situația în care în termenul stabilit nu se conformează, să se treacă la
amenzi.

D-l secretar susține că prin hotărârea care este în prezent în vigoare, există stabilită o
taxă de depozitare a materialelor pe domeniul public.

D-l Lupșa Eugen este de părere că există adoptate măsuri prin hotărâri ale consiliului,
însă acestea nu sunt puse în aplicare.

D-l Paliș Gligor este de părere că serviciul poliției locale ar trebui să-și depună un
raport de activitate pentru anul 2012 cu situația încasărilor din amenzile aplicate.

D-l Porubski Ioan susține pentru următoarea ședință a consiliului depunerea unui
raport de activitate de către serviciul poliției locale, cu situația amenzilor pe anul 2012
aplicate pentru respectarea curățeniei pe domeniul public, numărul de avertismente,
numărul amenzilor date și încasate, precum și a celor anulate de către d-l primar.

D-l Aldea Ioan susține că având în vedere situația economică, s-a mers pe principiul
acordării de avertisment și doar pe urmă s-a trecut la aplicarea de amenzi.

D-l Paladie Răzvan este de părere că nu cei săraci sunt cei care depozitează diverse
materiale pe domeniul public, ci cei cu bani, persoanele abilitate trebuind să-și facă treaba,
totul se depozitează în fața casei, nu situația economică este o problemă, dar cetățeanul
dacă vede că nu-i face nimeni nimic, nu are spiritul civic format, amenda este necesar să fie
aplicată.

D-l Aldea Ioan susține că cel puțin pe strada V. Lucaciu amenzi s-ar putea da în
fiecare zi.

D-l Lupșa Eugen susține că acea stradă este una mizerabilă, la fel este și strada N.
Bălcescu, se găsesc resturi vegetale, utilaje, moloz, balastru, cetățănii nu sunt învățați să
păstreze curățenie, să se aplice avertismente, iar peste un anumit termen, dacă nu se
conformează celor stabilite, să se treacă la aplicarea de sancțiuni; compartimentul
administrarea patrimoniului local și serviciul poliției locale să aibă stabilită cel puțin o zi pe
săptămână, în care să meargă pe o anumită stradă prin sondaj, în situațiile în care se
constată nerespectarea normelor la gospodărirea localității, să se treacă la aplicarea de
avertismente, iar peste 15 zile să se verifice conformarea celor stabilite, în caz contrar, să fie
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aplicată amenda, dacă se dorește să avem un oraș curat, altfel există doar hotărâri aprobate
prin care nu se realizează nimic. Nu este normal ca cetățenii să-și țină materialele de
construcție pe domeniul public, să se verifice dacă au o autorizație de construire valabilă sau
dacă efectuează reparații sau urmează în cel mai scurt timp să le efectueze, iar în situația în
care nu se întâmplă așa, să fie luate măsurile care se impun, momentul constatării de către
agent este foarte important, iar de la această dată să fie stabilită o perioadă de 15 zile de
conformare.

Nefiind alte discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
președintele de ședință supune la vot:
- propunerile de modificare ale proiectului de hotărâre, în ce privește lit.o:

- depozitarea pe domeniul public a materialelor de construcţii (ex. balast, nisip,
cărămizi, etc.) cu excepţia celor care deţin autorizaţie de construire valabilă sau care
efectuează reparaţii la imobil, pe perioada efectuării lucrărilor. Constatarea depozitării
materialelor de construcţii se stabileşte din momentul luării în evidenţă a acestora de către
împuterniciţii primarului oraşului Nădlac sau Poliţia locală, prin întocmirea unui proces -
verbal de constatare, urmând ca în urma unor verificări  ulterioare ( 15 zile), să se aplice
amendă contravenţională pentru nerespectarea  condiţiilor de depozitare.

- depozitarea pe domeniul public a combustibililor solizi folosiţi la încălzirea
locuinţelor ( ex. cărbune, lemne ) pe o perioadă mai mare de 15 zile din momentul
constatării de către împuterniciţii primarului oraşului Nădlac sau Poliţia locală, prin întocmirea
unui proces – verbal de constatare, urmând ca în urma unor verificări  ulterioare ( 15 zile),
să se aplice amendă contravenţională pentru nerespectarea  condiţiilor de depozitare.

toți consilierii prezenți fiind de accord cu această propunere de modificare
- proiectul de hotărâre, cu propunerile de modificare mai sus menționate, 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.10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 al
Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.7/20.01.2012.

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.11. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al comisiei
de negociere a nivelului chiriilor pentru localurile școlare.

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:
Bodnărescu Vasile, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din
numărul consilierilor aflați în funcție (  10 voturi ).

Se trece la pct.12. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea
Statului Român în proprietatea privată a Orașului Nădlac a imobilului evidențiat în CF
nr.304832 Nădlac.

D-l secretar face precizarea că acest imobil este ocupat în mod abuziv de ceva timp, a
fost propus în urmă cu ceva timp pentru demolare, cei care locuiesc în imobil vor trebui să
fie scoși afară; propunerea este de trecere în proprietatea privată a orașului, radierea
dreptului de administrare operativă a IGJCL, consiliul local fiind cel care administrează
proprietatea 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 ).
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Se trece la pct.13. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de
finanțare de către Serviciul Centrului de Zi de Îngrijire a Copiilor Nădlac pentru accesarea
fondurilor nermabursabile acordate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii,
Familiei și Protecției Sociale pentru finanțarea documentației- Scara de evacuare.

D-na Mazuch Marinela propune completarea proiectului de hotărâre, astfel:
- se aprobă asigurarea cheltuielilor de funcționare ulterioară și de păstrare a destinației
investiției pentru o perioadă de cel puțin 10 ani de la data semnării procesului verbal de
recepție la terminarea lucrărilor de investiții finanțate de către Ministerul Muncii, Familiei și
Protecției Sociale.
- această propunere este pentru faptul că nu este normal ca pentru o scară să fim obligați să
menținem finanțarea și continuitatea serviciului timp de 10 ani, ci propunerea este de
menținere a investiției- scara de evacuare

Nefiind alte discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre cu propunerea de modificare și completare 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. Aviz de principiu pentru demararea procedurii de elaborare a PUZ
și RLU pentru terenul evidențiat pe parcela nr. cad. 304758, CF nr.304758 Nădlac, su
suprafața de 23969 mp, în vederea construirii unui complex de instalații de valorificarea
deșeurilor menajere.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
propunerea este supusă la vot, fiind pronunțate 15 voturi DA, votul necesar acordării avizului
fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție (  10 voturi ).

Se trece la pct.15. Emiterea avizului în vederea demarării unei proceduri de schimb
de terenuri agricole.

D-l secretar susține că este vorba despre o acțiune civilă pe fond funciar, o problemă
nerezolvată din anul 2003, în situația în care se emite acordul, se va proceda la întabularea
terenurilor, elaborarea raportului de evaluare și punerea la dispoziție a altui teren.

Nefiind alte discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
propunerea este supusă la vot, fiind pronunțate 15 voturi DA, votul necesar acordării avizului
fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție (  10 voturi ).

Se trece la pct.16. Raport de activitate pentru anul 2012 al Bibliotecii Orășenești
Nădlac; programul acțiunilor culturale propuse pentru anul 2013, nefiind discuții la acest
punct, se trece la pct.17. Diverse.

D-l Paladie Răzvan susține ca din partea serviciului poliției locale pentru o ședință
viitoare să fie depus raportul de activitate pentru anul 2012, cuprinzând totalitatea amenzilor
aplicate de către acest serviciu, pe domeniile de aplicare.

D-l Lupșa Eugen susține că asemenea rapoarte se depun anual la început de an, și de
către poliția orașului.

D-l Porubski Ioan susține punerea la dispoziție a rapoartelor de evaluare ale
salariaților primăriei, ale calificativelor obținute, evoluția acestora, din compartimentele
subordonate, centrul de zi, pe ultimii 3 ani, dacă există posibilitatea să se facă o informare în
acest sens.

D-l Somrak Dusan ridică problema haitelor de câini, aceștia se țin și câte 6-7 laolaltă,
există anumite străzi pe care se duc aceste animale, cetățenii care obișnuiesc să se mai
plimbe, evită anumite străzi și se plimbă unde aceste haite nu există.

D-na Faur Maria susține că a constatat faptul că sunt cetățeni care-și lasă câinii liberi
pe stradă, indiferent că este ziuă sau seară, cei care au zgardă sunt sigur ai cuiva.

D-l Paladie Răzvan este de părere că poliția locală poate să identifice cine sunt
proprietarii acestora, întrebând vecinii din zona unde acești câini sunt găsiți, pentru că sigur
îi recunosc.
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D-l Aldea Ioan susține că în anul 2012 a fost alocată o sumă de 5000 lei pentru
serviciul de ecarisaj, câinii circulă pe străzi, când vin cei de la ecarisaj de la Arad, mai prind
câțiva, de regulă de două ori pe an, primăvara și toamna, se poate aloca și o sumă mai
mare, dacă se propune.

D-l Somrak Dusan susține că societatea care se ocupă de ecarisaj îi adună, dar
aceștia revin înapoi, există și fotografii cu haitele din oraș, sunt chiar și câini mai mari, câte
8-9, și chiar de 40 kg, problema este să nu atace copii, deoarece există cazuri în care
cetățenii au fost mușcați de acești câini.

D-l Lupșa Eugen susține faptul că nu este normal ca cetățenii să lase câinii liberi pe
stradă, dar o problemă o reprezintă câinii vagabonzi.

D-l Somrak Dusan este de părere că ar fi bine ca poliția locală să fie stimulată
financiar, eventual cu un procent din nivelul amenzilor aplicate.

D-l Lupșa Eugen susține că faptul că salariile sunt mici nu ar trebui să fie un
impediment în îndeplinirea atribuțiunilor de serviciu, persoanele care s-au angajat în cadrul
acestui serviciu, au cunoscut în momentul în care s-au angajat de nivelul salarial pe care-l
vor avea.

D-l Aldea Ioan precizează faptul că costul fiecărui câine ridicat de pe stradă este de
100 lei, s-ar putea îmușca, o armă costă mai puțin, însă această procedură nu este permisă,
eventual castrați și crotaliați, deoarece se cunoaște faptul că în urma acestei proceduri devin
mai blânzi.

D-l Kszenics Pavel ridică problema celor două drumuri care trebuiau asfaltate: V.
Lucaciu și N. Bălcescu, aceste drumuri sunt pline de gropi, din 2012 trebuiau să fie asfaltate,
care este situația acestora, după cum are informații aceste porțiuni trebuiau asfaltate de
către societatea care a lucrat la autostradă.

D-l Aldea Ioan susține că cele două străzi trebuiau asfaltate prin programul PNDI,
fiind vorba despre 14 km de străzi din localitate.

D-l Lupșa Eugen susține că procedura de asfaltare a celor 14 km de străzi a fost
aprobată, semnată, fiind organizată și licitația pentru desemnarea contractantului care va
executa lucrarea- S.C. ROMSTRADE S.R.L., înainte de semnarea contractului, străzile au fost
transferate din proprietatea orașului către Ministerul Deazvoltării, aceste lucrări însă au fost
sistate de govern, banii fiind alocați și retrași, era vorba despre aproximativ 300 km de străzi
din județul Arad, pe acele străzi care au fost date Ministerului Dezvoltării nu se poate
interveni, până ce acestea nu revin în proprietatea orașului.

D-l Porubski Ioan susține că sumele pentru acele drumuri nu au fost alocate
niciodată.

D-l Somrak Dusan susține referitor la drumul care duce spre Viile Vechi, pe care
circulă camioane de tonaj greu care pentru autostradă, a discutat cu directorul de la
Drumurile Naționale, acesta afirmă că are o înțelegere cu societatea Romstrade că după
terminarea lucrărilor, această porțiune de drum va fi asfaltată. Referitor la problema
ștrandului orașului, cu ceva timp în urmă împreună cu d-l consilier Paliș Gligor, d-l consilier
Lupșa Eugen, d-l consilier județean Onea Mircea, au vizitat bazinul, s-a văzut stadiul
acestuia, ce anume ar fi nevoie pentru deschidere, ce este nevoie pentru a fi profitabil și să
funcționeze, această activitate este necesar să fie susținută financiar, sunt multe activități pe
nivel de localitate care au fost susținute de la bugetul local și care nu aduc profit: Zilele
orașului Nădlac, Clubul sportive, majorete, ideea a fost de redeschidere a ștrandului cu sume
care să fie alocate de la bugetul local sau județean, este sigur că acest obiectiv nu va fu unul
performant din primul pas,  dar cel puțin să fie funcțional, iar în etapa următoare să fie
concesionat unui investitor care să fie unul serios, acesta a și fost considerentul pentru care
acest punct a fost retras de pe ordinea de zi. Este de părere că ar trebui formată o echipă
care să vină cu propuneri în ce privește întocmirea caietului de sarcini în vederea
concesionării acestui obiectiv.
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D-na Faur Maria susține că chiar și la Arad procedura de dialog competitiv nu a dat
rezultate, nu a fost interesat nici un investitor, consiliul județean a fost cel care a investit și
tot el este cel care îl adminitrează, deoarece investiția nu este una profitabilă, deoarece
costurile de exploatare sunt destul de mari, investiția este una foarte mare, în situația în
care se vor aloca sume pentru această investiție la ștrand, ștrandul îl vom putea administra
chiar noi.

D-l Somrak Dusan este de părere că într-un an s-ar putea aloca anumite sume de la
bugetul local pentru acest obiectiv, când va deveni cât de cât funcțional să fie găsit un
investitor serios la care să impunem anumite condiții.

D-l Lupșa Eugen susține că în varianta existentă în present la ștrand nu există nimic,
sigur numai pentru avize și diferite autorizații este necesar o sumă de aproximativ 50.000
Euro, fără un minim de 150.000 Euro nu se poate face nimic, trebuie căutată o soluție
pentru acest obiectiv care aparține domeniului public și este de utilitate publică, este de
părere că se poate aloca o sumă de la bugetul local, beneficiarii acestuia fiind tot locuitorii
orașului. Este necesar să fie luată o decizie, dacă se dorește investirea de la bugetul local,
parțial în fiecare an fiind alocate anumite sume, sau concesionarea ștrandrului cu elaborarea
unui caiet de sarcini bine structurat, cu procedura de dialog competitiv pe proiecte, la
procedura de concesionare investiția rămâne orașului, concesionarul având doar dreptul de
exploatare fiind rentabil doar în cazul concesionării pe o perioadă mai îndelungată.

D-l Bodnărescu Vasile susține că ștrandul de la Mako- Ungaria, este unul foarte bine
dotat, ¾ din locuitorii orașului merg acolo, se mai duc și din alte localități învecinate, a
cheltui noi din banii puțini, nu vom putea concura niciodată cu acest ștrand care este foarte
aproape de localitatea noastră și se află la un nivel foarte ridicat, în situația în care există
oferte pentru concesionare, să-l concesioneze în situația în care se află, iar în situația în care
nu vom găsi un ivestitor care să fie interesat, să renunțăm; bani de la bugetul local s-au
alocat la acest obiectiv încă din anul 2000, a fost dat în administrare către societatea
Apoterm o perioadă, este o gaură neagră în care doar este necesar să fie virați bani, să fie
elaborate un caiet de sarcini bine structurat pentru concesionare, iar în situația în care nu
vom găsi un ivestitor interesat, să renunțăm.

D-l Lupșa Eugen este de părere că nu vom putea concura niciodată cu ștrandul de la
Mako, care a fost reabilitat cu fonduri europene, aproximativ 2 milioane 500 mii de Euro,
ștrandul este un obiectiv de utilitate publică, care nu neapărat este necesar să aducă profit,
care este necesar să deservească cetățeanul, fiind în beneficial acestuia indiferent de costul
pe care-l presupune.

D-na Faur Maria este de părere că acest ștrand ar putea fi deschis măcar pentru cei
care lucrează în cursul săptâmânii, care fac naveta în fiecare zi, care nu au posibilitatea să
participe la diverse evenimente, deoarece sunt făcute la nivel mai înalt, și nici nu s-ar simți
bine: ca de exemplu balul vânătorilor, al pompierilor ș.a., fiind cel puțin un mijloc de
recreere, există o categorie de persoane care nu au unde să meargă să-și petreacă timpul
liber, în afară de câteva baruri, altceva nu există, nici măcar o cofetărie, nu avem ce să le
oferim, și chiar nici măcar locuri de muncă, de ceea ce se oferă beneficiază doar un segment
redus de oameni.

D-l Somrak Dusan susține că există diverse activități susținute de la bugetul local,
cum este fotbal, volei, șah, întreținerea străzilor, sunt pentru cetățeni, încă de anul trecut
există elaborate un  proiect pentru camping la acest obiectiv, care presupune și un ștrand
modern, poate există posibilitatea să se unească forțele și proiectul va fi aprobat.

D-l Porubski Ioan este de părere că se poate renunța la acordarea subvenției la
căldură în acest an și se pot aloca sumele necesare pentru reabilitarea ștrandului, trebuie
făcut un studiu ce cost presupune aducerea acestuia la un stadiu  de funcționare.

D-l Lupșa Eugen susține că în primul rand trebuie stabilit dacă se dorește
concesionarea ștrandului sau administrarea acestuia de către consiliul local, de asemenea de
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comun accord se stabilește ca în ziua de sâmbătă la orele 10,oo să se meargă la ștrand,
consilierii care doresc să vadă stadiul acestuia, o ședință pentru ștrand, elaborare caiet de
sarcini să se desfășoare miercuri, 06 februarie, la orele 17,oo la care să participle consilierii
care doresc să colaboreze la elaborarea caietului de sarcini.

Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, nefiind discuții,
d-l Lupșa Eugen- preşedinte de şedinţă declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului
local al oraşului Nădlac din data de 30.01.2013.

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

Președinte de ședință Secretar
Lupșa Eugen Alexandru Gros
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  Judeţul

Arad
e-mail : office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

H O T Ă R Â R E A Nr.23
din 06.02.2013

privind reprezentarea intereselor Orașului Nădlac în Dosar nr.303/108/2011
de către Cabinet Avocat Vodă Petru Rareș

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit  în şedinţa extraordinară din
data de 06.02.2013,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.1306/2013
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.138/30.10.2012 privind

aprobarea achizi
și reprezentare

- Dosar Nr.303/108/2011 – obiect contesta
recurs la Curtea de Apel Timișoara, recurent: S.C. HEINRIG IMPEX
S.R.L.- filiala București

- prevederile Ordonan nr.26/2012 privind unele măsuri
de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și
de modificare și completare a unor acte normative

- prevederile art.36(2), lit.b, (4), lit.a din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare

- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare,
agricultură, juridică şi de disciplină

- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,
protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală

- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte,
învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie
copii, tineret şi sport

În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Reprezentarea intereselor Orașului Nădlac, în calitate de intimat în
Dosar nr.303/108/2011, având ca obiect: contesta
fiscal, dosar înregistrat la data de 02.05.2012 la Curtea de Apel Timișoara în
proces cu recurent:  S.C. HEINRIG IMPEX S.R.L., de către Cabinet Avocat Vodă
Petru Rareș;

Art.2. Se ratifică demersurile Cabinetului Avocat Vodă Petru făcute in fata
Tribunalului Arad si a Curtii de Apel Timisoara in reprezentarea autoritatii publice
efectuate în Dosarul nr.303/108/2011.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- Cabinet Avocat Vodă Petru Rareș
- compartimentului achizi
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi
Contencios

PREŞEDINTE DE
LEGALITATE

LUPȘA EUGEN SECRETAR
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