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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

HOTĂRÂREA Nr.1
din 15.01.2014

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
15.01.2014,

Având în vedere:
- propunerea nominală pentru alegerea preşedintelui de şedinţă şi

rezultatul votului deschis al majorităţii consilierilor în funcţie
- prevederile art.9 din Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002,

pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a
consiliilor locale

- prevederile art.35, alin.1 şi art.41 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare

În temeiul art.45, alin.1 din Legea nr.215/2001- republicată, Legea
administra art.9 alin. (3) din Regulamentul-cadru de organizare şi
funcţionare a consiliilor locale aprobat prin O.G. nr. 35/2002adoptă prezenta

HOTĂRĂRE:

Art.1. Se alege preşedinte de şedinţă și se desemnează cu conducerea
lucrărilor dlac, d-l PALADIE RĂZVAN FLORIN
din partea UNIUNII SOCIAL LIBERALE.

Art.2. Pre
Art.3. Prezenta hotărâre are caracter constator neputând fi contestată în

justi
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- primarul orașului Nădlac
- Institu – Jude

Administrativ, Compartimentul Juridic și Controlul Legalită telor

PREŞEDINTE DE CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR
PALADIE RĂZVAN FLORIN ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
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HOTĂRÂREA Nr.2
Din 15.01.2014

privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local
Nădlac din data de 15.01.2014

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
15.01.2014,

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 15.01.2014, din anexa la prezenta hotărâre.

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

Administrativ– Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE
PALADIE RĂZVAN FLORIN SECRETAR

ALEXANDRU GROS



JURIDIC 2014 1

Anexa la
Hotărârea Consiliului local nr.2/15.01.2014

ORDINEA DE ZI
A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC DIN DATA DE

15.01.2014

1A.Alegerea pre
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a

Consiliului local din data de 15.01.2014
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al

extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 17.12.2013.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al

extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 30.12.2013.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sec

de dezvoltare din excedentul bugetului local, aferente anului 2013.
5.Diverse.

PREŞEDINTE DE
PALADIE RĂZVAN FLORIN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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HOTĂRÂREA Nr.3
Din 15.01.2014

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local
Nădlac din data de 17.12.2013

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din
data de 15.01.2014,

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

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului
local Nădlac din data de 17.12.2013, 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 Juridic și Controlul
Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE
LEGALITATE

PALADIE RĂZVAN FLORIN SECRETAR
ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA Anexa la HCL nr.3 din 15.01.2014
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

PROCESUL VERBAL
al desfăşurării şedinţei extraordinare din data de 17.12.2013 a Consiliului local Nădlac

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 17.12.2013 a
fost convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.830/11.12.2013, prin
convocator şi înmânarea invitaţiilor.

La lucrările şedinţei participă următorii consilieri: Harazin Andrei, Porubski Ioan
Dușan, Șomrak Dușan- viceprimar, Lupșa Eugen, Ambruș Lubomir Ivan, Kiszel Dușan, Faur
Maria Carmen, Paliș Gligor, Paladie Răzvan Florin, Tocilă Bogdan Valentin, Mazuch Marinela
Luminița Felicia, Kszenics Pavel, Balint Ioan Iaroslav ( 13 prezenți ). Lipsesc consilierii:
Bodnărescu Vasile Constantin, Kovacs Ștefan Andrei ( 2 lipsă ).

La ședință mai participă: d-l secretar Alexandru Gros, d-na Ianecsko Alina- consilier
juridic din cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului local al orașului Nădlac, d-na
Ilieș Ioana-Dorina- compartiment administrarea patrimoniului local, d-l Cralic Ioan-
compartiment contabilitate-casierie, d-l Roszkoș Ioan- șef SVSU Nădlac, d-l Hegyes Mihai
Ferencz- administrator S.C. KOVACS&HEGYES S.R.L., d-l Hekkel Călin- reprezentant SC
Mambo SRL, d-l Iamriska Cristian- reprezentant NT-TV. D-l primar lipsește motivat.

D-l secretar constată că la ședință sunt prezenți majoritatea din 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 extraordinare a
Consiliului local din data de 17.12.2013.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 27.11.2013.

3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Local al orașului Nădlac
pe anul 2013.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficiențelor la
normele de apărare împotriva incendiilor constatate la nivelul orașului Nădlac.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului   ( construcție și teren )
situat în orașul Nădlac, str. 1 Decembrie, nr.183, județul Arad, către d-l Ondreiovici Pavel,
domiciliat în orașul Nădlac, str. 1 Decembrie, nr.183, județul Arad.

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

7.Diverse.
D-l Lupșa Eugen propune, având în vedere că există invitați, modificarea ordinei de zi,

astfel:
- Prezentarea cererii S.C. KOVACS&HEGYES S.R.L., înregistrată la primăria orașului

Nădlac sub nr.13506/29.11.2013
- punctul nr.3 inițial al ordinei de zi să fie chiar înainte de diverse
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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
extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 17.12.2013”, cu propunerea de
modificare, care este aprobat cu 13 voturi DA. D-l secretar face precizarea că votul necesar
pentru adoptarea proiectului  de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 7 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 27.11.2013.

Preşedintele de şedinţă întreabă consilierii dacă sunt obiecţiuni sau completări
referitor la procesul verbal.

Deoarece nu sunt obiecţiuni sau completări asupra procesului verbal, se supune la vot
„proiectul de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a
Consiliului local Nădlac din data de 27.11.2013”, fiind aprobat cu 13 voturi DA- unanimitate
de voturi, votul necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea
consilierilor prezenţi ( 7 voturi ).

Se trece la pct.3. Prezentarea cererii S.C. KOVACS&HEGYES S.R.L., înregistrată la
primăria orașului Nădlac sub nr.13506/29.11.2013.

D-l Hegyes Mihai susține următoarele:
- drumul De 1672 a fost asfaltat, dânsul s-a ocupat de întreținerea și curățenia acestuia, a
cumpărat un utilaj care curăță drumul, problema este faptul că circulă pe acest drum
bascule, Tir-uri, circulă aproximativ 500-600 camioane pe zi, asfaltul s-a distrus, l-a refăcut
deja de două ori, acum nu se mai poate mătura, s-a ajuns deja până la stratul de pământ,
atunci când plouă, se produce noroi, ce să facă să curețe noroiul, la stație 4 persoane fac
curățenie zilnic, dacă nu există altă soluție, va închide stația, și lasă angajații acasă, zilnic
este necesar ca drumul să fie măturat, a lăsat chiar 0,25 ha suprafață din terenul personal
să se poată trece pe acolo, a făcut asta pentru nădlăcani; încă din luna august a depus o
solicitare către primărie referitor la necesitatea asfaltării porțiunii de drum aferente De 1672,
în stadiul în care se află drumul, până la primăvară betonul se va spăla.

D-l Kovacs Ștefan este de părere că aceste camioane care au peste 7,5 tone nu au ce
căuta pe acest drum, doar nădlăcanii care circulă cu căruțe, tractoare, mașini, drumul este
public, însă nu este construit astfel încât să se circule cu camioane pe el, sau se reface, sau
nu se mai circulă pe el.

D-l Hegyes Mihai susține că aparatul pe care l-a achiziționat pentru măturare a costat
1200 Euro, de asemenea a procedat la săpare, pietruire, 1,5 lățime asfalt pentru porțiunea
necesară, iar acum drumul este distrus de aceste camioane, zboară pietre, se face praf,
plopii au fost tăiați.

D-l Somrak Dusan susține că problema este faptul că aceste camioane se întorc pe
acel drum și îl distrug.

D-l Paladie Răzvan susține că poate ar fi necesar să fie găsită o altă modalitate de
ocolire a acestei zone.

D-l Balint Ioan întreabă de cine aparține terenul fostului IAS, unde este amplasată
această societate.

D-l secretar susține că imobilul se află în administrarea ADS, acolo există și un litigiu
pe rol, lichidatorul acestuia a dat acceptul pentru sediul societății la acest imobil, proprietar
nu este Statul Român.

D-l Paliș Gligor susține că problema la acel depozit este faptul că în zonă nu există
altă cale de intrare-ieșire, dacă ar circula pe la zona Viile Vechi, ar afecta drumul din acea
zonă.

D-l Hegyes Mihai susține că aceste camioane sunt pline de murdărie, duc mizeria pe
roți, zilnic trebuie măturat, deoarece sunt grele distrug și drumul.

D-l Tocila Bogdan susține că o soluție ar fi să se facă porțiunea de la acest imobil
până la Viile Vechi.
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D-l Balint Ioan este de părere că această variantă nu este posibilă, deoarece acolo
există o curbă la 90 grade, iar aceste camioane nu au posibilitatea de a vira.

D-l Paladie Răzvan este de părere că societatea care a distrus drumul ar trebui să îl și
refacă.

D-l Lupșa Eugen este de părere că reprezentanții societății ar trebui chemați la discuții
și să se găsească o soluție legală.

D-l Hegyes Mihai susține că până la reglementarea situației este nevoit să măture
acest drum zilnic, care a ajuns deja până la stratul de pământ.

D-l Balint Ioan este de părere că ar trebui postat pe acea porțiune un indicator de
interzicere de circulație a autovehiculelor mai grele de 7,5 tone.

D-l Hegyes Mihai susține că în situația în care societatea are autorizație pentru acest
imobil, are dreptul și de a circula pe acesta.

D-l Balint Ioan este de părere că chiar și în situația în care societatea are autorizație,
dacă acest drum nu corespunde, nu se poate circula pe el.

D-l Hegyes Ioan susține că în situația în care va începe înghețul va fi o problemă și
mai mare, deoarece porțiunea va deveni patinoar, deoarece nisipul se va amesteca cu apă.

D-na Mazuch Marinela este de părere că aceste două părți este necesar să se
înțeleagă ele între ele, noi nu avem competența de mediator, și nici alte măsuri legale,
problema este și faptul că nisipul plin de apă se scurge pe drum.

D-l Porubszki Ioan susține că societatea Mambo, care este în cauză, scoate nisip,
acesta este plin de apă, greu și distrug drumul, drumul este necesar să fie făcut.

D-l Hegyes Mihai susține că atunci când drumul este plin de gheață, va fi o problemă,
există pericolul de a se produce accidente, în stația peco vin oameni cu bani de afară, stația
este la standarde, e curățenie, buruienile lungi de 2 metri au fost tăiate și se taie lunar,
drumul a fost asfaltat și este măturat, cei care au complicat situația nu au decât să o
rezolve, d-l primar împreună cu d-l Izsak Ioan.

D-l Balint Ioan susține că această problemă a sesizat-o la d-l primar care în urmă cu
ceva timp a susținut că se rezolvă această situație.

D-l Hegyes Mihai susține că societatea Mambo care duce balast trebuia să facă
drumul, iar pe drum nu se intră cu basculele pline.

D-l Lupșa Eugen este de părere că reprezentanții societății este necesar să fie chemați
la primărie.

D-l Hegyes Mihai susține că a depus două sesizări la primărie în acest sens în luna
septembrie și în luna octombrie, sesizări la care nu a primit nici un răspuns în scris.

D-l Paladie Răzvan susține că are posibilitatea de a depune plângere la primărie, în
sensul că nu  i s-a răspuns în termenul legal la solicitările depuse în scris, la care are și
numere de înregistrare.

D-l Porubszki Ioan întreabă cine a acordat autorizație de funcționare pentru scoaterea
nisipului pentru această societate la imobilul în cauză, de unde se scoate și unde se duce,
este de părere că societatea prezentă, care a depus sesizarea, fucnționează în zonă în
condiții legale, pe când cealaltă se poate spune că nici nu există.

D-na Mazuch Marinela pune întrebarea care este motivul pentru care această
problemă nu a fost ridicată din luna septembrie, de când a fost depusă în scris la primărie
sesizarea societății referitor la necesitatea asfaltării drumului.

D-l Balint Ioan susține că a discutat cu d-l primar referitor la această problemă, care a
afirmat faptul că se va ocupa de rezolvarea situației create.

D-l Hekkel Călin susține că nu a avut cunoștință de faptul că societatea Mambo era
necesar să se ocupe de asfaltarea porțiunii de drum la care se face referire.

D-na Mazuch Marinela este de părere că adresa care a fost depusă din luna
septembrie, putea fi rezolvată printr-o rectificare de buget, era vorba de asfaltarea unei
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porțiuni de 150 metri, ceea ce nu era  o problemă, societatea care s-a ocupat de asfaltarea
drumurilor în localitate, putea să o facă și pe aceasta.

D-l Balint Ioan este de părere că așa cum s-a procedat referitor la asfaltarea str.
Dorobanți, se putea face și aici și nu era o problemă.

D-l Porubszki Ioan este de părere că agricultorii care sunt cinstiți sunt urmăriți de la
camp până acasă, iar în această situație, unde este vorba despre tone de nisip, nu se
urmărește de nimeni.

Se trece la pct.4. de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
măsurilor pentru remedierea deficiențelor la normele de apărare împotriva incendiilor
constatate la nivelul orașului Nădlac.

Nefiind alte discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat
aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 13 voturi DA, votul
necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majoritătii consilierilor prezenți  ( 7
voturi ).

Se trece la pct.5. de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării
imobilului   ( construcție și teren ) situat în orașul Nădlac, str. 1 Decembrie, nr.183, județul
Arad, către d-l Ondreiovici Pavel, domiciliat în orașul Nădlac, str. 1 Decembrie, nr.183,
județul Arad.

Nefiind discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 13 voturi DA, votul
necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din  numarul consilierilor aflati in
functie  ( 10 voturi ).

Se trece la pct.6: Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al comisiei
de negociere a nivelului chiriilor pentru localurile școlare.

Nefiind discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 13 voturi DA, votul
necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din  numarul consilierilor aflati in
functie  ( 10 voturi ).

Se trece la pct.7: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Local al
orașului Nădlac pe anul 2013.

Președintele de ședință prezintă pe rând cele două referate ale compartimentului
contabilitate:

- adresa Ministerului Finanțelor Publice Arad referitor la salariile profesorilor cu suma de
20.000 lei- nu există discuții, propunerea este supusă la vot și aprobată în
unanimitate de voturi

- de la chiriașii apartamentelor de tip ANL există o solicitare cu privire la restituirea
sumelor achitate de către aceștia cu privire la racordurile la gaz și energia electrică,
obligație care revine consiliului local, suma totală este în cuantum de 6230 lei, dacă
există posibilitatea legală de restituire a acestor sume către chiriași;
D-l secretar susține că din punct de vedere al legalității nu există nici o problemă,

doar să se stabilească modalitatea restituirii sumelor, din chirie sau o altă modalitate.
Se supune la vot restituirea sumelor către chiriașii ANL, conform solicitării, fiind

pronunțate 13 voturi DA, urmând ca modalitatea restituirii să fie stabilită de către
compartiment contabilitate.

- suma încasată cu titlu de despăgubiri pentru autostradă în cuantum de 71.102 lei
D-l Tocila Bogdan susține referitor la propunerea de alocare a sumei de 6000 lei

pentru parcul central, nu există aprobat un proiect tehnic.
D-l Lupșa Eugen susține că lucrările sunt executate și este necesar doar o

suplimentare a sumelor.
- propunerea de repartizare a sumei de 6000 lei la Cap. Protecția mediului pentru

refacere și extindere parc central- 6 voturi DA: Somrak Dusan, Balint Ioan, Ambrus Lubomir,
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Harazin Andrei, Porubszki Ioan, Tocila Bogdan, Kszenics Pavel, restul de 7 consilieri fiind
abțineri, nefiind întrunită majoritatea necesară aprobării, respectiv votul majorității
consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi )

- 4500 lei la Combustibil și energie- Participare la capitalul social al S.C. Apoterm
Nădlac S.A.- 13 voturi DA

- 61000 lei la Protecția mediului- Amenajare intersecții semaforizare- se trece la fond
rezervă și se rectifică din nou- 13 voturi DA

- 65500 lei- se retrage și se pune la rezervă- 13 voturi DA
- cheltuieli 54.000 lei- este vorba de lucrări efectuate și neefectuate de către

societatea Apoterm, energie termică, total lucrări nefacturate, dar efectuate fiind în cuantum
de 19.499 lei, pentru luna decembrie sumele fiind doar estimate, este vorba de lucrările pe
domeniu public, spații verzi, lucrări care au fost comandate

D-na Mazuch Marinela susține că în situația în care aceste lucrări au fost comendate,
este necesar să fie și plătite.

D-l Paliș Gligor este de părere că societatea Apoterm putea depune situația cu privire
la situația lucrărilor, dacă d-l Aldea Ioan a fost în concediu, nu înseamnă că societatea nu
are cunoștință de lucrările pe care le-a executat.

D-l Somrak Dusan susține că are cunoștință doar de lucrările care au fost efectuate în
ultima săptămână, joi- amplasare de căsuțe, vineri- colectarea deșeurilor vegetale, luni la fel,
marți- curățire la stația de epurare.

Se supune la vot alocarea sumei de 54000 lei, conform propunerii compartimentului
contabilitate, fiind pronunțate 8 voturi DA, 5 abținere: Tocila Bogdan, Kszenics Pavel,
Porubski Ioan, Balint Ioan, Paladie Răzvan, fiind întrunită majoritatea necesară aprobării.

Nefiind alte discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat
aviz favorabil, din partea comisiei de urbanism fiind acordat aviz nefavorabil, proiectul de
hotărâre este supus la vot, în forma aprobată, fiind pronunțate 9 voturi DA, 4 abținere:
Porubski Ioan, Paladie Răzvan, Balint Ioan, Kszenics Pavel, votul necesar adoptării
proiectului de hotărâre fiind votul majoritătii consilierilor în funcție ( 8 voturi ).

Se trece la pct.8. Diverse .
D-l Balint Ioan susține că în ce privește iluminatul public, a constatat faptul că nu ard

becurile pe o zonă întreagă, a încercat să sesizeze acest aspect, a ascultat o oră și jumătate
robotul, însă nu a răspuns nimeni la telefon.

D-l secretar precizează faptul că va mai avea loc o ședință ordinară pentru aprobarea
impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, aplicabile începând cu anul fiscal
2014, ședința va avea loc pe data de 30 decembrie, orele 8,00.

D-na Mazuch Marinela este de părere că este necesar întrunirea consilierilor într-o
ședință de lucru pentru analizarea propunerilor obiectivelor care vor fi trecute pe lista de
investiții.

D-l Paliș Gligor solicită ca într-o ședință viitoare, d-l primar să prezinte situația
societății Mambo, care este motivul pentru care adresa depusă de către d-l Hegyes Mihai
referitor la propunerea de asfaltare a De 1672 nu a fost prezentată în ședință de consiliu, iar
în ce privește lucrarea de asfaltare a porțiunii de drum, această lucrare putea să fie realizată.

Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, nefiind alte
discuții, d-l Lupșa Eugen- preşedinte de şedinţă declară închise lucrările şedinţei
extraordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 17.12.2013.

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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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.4
Din 15.01.2014

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac
din data de 30.12.2013

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din
data de 15.01.2014,

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(1) 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 30.12.2013, 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 Juridic și Controlul
Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE
LEGALITATE

PALADIE RĂZVAN FLORIN SECRETAR
ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA Anexa la HCL nr.4 din 15.01.2014
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

PROCESUL VERBAL
al desfăşurării şedinţei ordinare din data de 30.12.2013 a Consiliului local Nădlac

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 30.12.2013 a fost
convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.891/23.12.2013, prin convocator
şi înmânarea invitaţiilor.

La lucrările şedinţei participă următorii consilieri: Harazin Andrei, Porubski Ioan
Dușan, Șomrak Dușan- viceprimar, Lupșa Eugen, Ambruș Lubomir Ivan, Faur Maria Carmen,
Paliș Gligor, Paladie Răzvan Florin, Bodnărescu Vasile Constantin, Kovacs Ștefan Andrei,
Tocilă Bogdan Valentin, Mazuch Marinela Luminița Felicia, Kszenics Pavel, Balint Ioan
Iaroslav ( 14 prezenți ). Lipsește d-l consilier Kiszel Dușan.

La ședință mai participă: d-l primar Vasile Ciceac, d-l secretar Alexandru Gros, d-na
Ianecsko Alina- consilier juridic din cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului local al
orașului Nădlac, d-l Aldea Ioan- compartiment administrarea patrimoniului local, d-l
Gheorghe Ioan- administrator S.C. G&E INVEST 2003 S.R.L., d-l Sztratinszki Andrei-
reprezentant S.C. G&E INVEST 2003 S.R.L., d-l Iamriska Cristian- reprezentant NT-TV.

D-l secretar constată că la ședință sunt prezenți majoritatea din 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 30.12.2013.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 17.12.2013.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării tarifului referitor la activitatea de
colectat, transportat, depozitat deșeuri menajere.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale aplicabile în anul fiscal 2014.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, a impozitelor și

taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, precum și a amenzilor aplicabile începând cu
anul fiscal 2014.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea PUG și RLU a Orașului Nădlac
7.Diverse.
D-l Lupșa Eugen susține că se propune retragerea de pe ordinea de zi a punctului

nr.2 de pe ordinea de zi.
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 30.12.2013”, cu propunerea de modificare,
care este aprobat cu 14 voturi DA. D-l secretar 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 majorării tarifului referitor la
activitatea de colectat, transportat, depozitat deșeuri menajere.
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D-na Faur Maria este de părere că sistemul de taxare nu este unul potrivit, cel mai
bine ar fi taxarea pe gospodărie, și nu după număr de persoane, iar fiecare gospodărie să
aibă dreptul să scoată în fiecare săptămână câte un tomberon, iar în situația în care depune
deșeuri suplimentare, acestea să fie taxate în plus, aceasta până la demararea concesionării
serviciului de salubrizare prin procedura licitației publice, ar fi necesar să se discute cu
reprezentanții societății care prestează serviciul pentru a se analiza această posibilitate.

D-l Bodnărescu Vasile susține că are informații referitor la faptul că taxa de depozitare
despre care s-a discutat că va fi instituită la groapa de deșeuri de la Arad, este amânată
până în anul 2017.

D-l Paladie Răzvan susține că acum este în discuție doar tariful și taxa specială de
salubritate pentru anul 2014, eventual aceste propuneri pot fi discutate la data concesionării
serviciului, respectiv elaborarea caietului de sarcini pentru concesionarea prin licitație publică
a acestuia.

D-l Gheorghe Ioan susține că și anul trecut a venit în fața consiliului, societatea a
solicitat mărire de tarif, la data la care s-a analizat această posibilitate în comisii, consilierii
care au fost prezenți au fost de acord cu această propunere, însă la data la care a avut loc
ședința de consiliu, nu s-a aprobat majorarea tarifului de salubrizare, în activitatea
serviciului, au apărut majorări în ce privește cheltuielile, respectiv combustibil, cheltuieli de
personal.

D-l Porubski Ioan este de părere că în situația în care tariful de salubrizare se aprobă
la valoarea la care se propune de către societatea de salubrizare, se va ajunge în situația ca
unele gospodării să plătească mai mult taxa de salubrizare decât impozitul pe teren și
construcții.

D-l Somrak Dusan este de părere că principalul obiectiv al localității este să avem un
oraș curat, societatea este obligată atunci cânt trimite mașina de colectat deșeurile, să
trimită o mașină care nu se va strica, există reclamații din partea cetățenilor care au achitat
taxa, însă nu li s-au colectat deșeurile, toate aceste aspecte nu trebuie neglijate.

D-l Gheorghe Ioan susține că mașina pentru a fi plină când merge la Arad, în zilele de
marți și de joi, merge și la Pecica, unde se completează pentru a fi plină.

D-l primar întreabă dacă în tariful nou care se propune este  inclusă și colectarea
deșeurilor vegetale, deoarece acestea până în prezent nu au fost incluse, fiind colectate de
către primărie.

D-l Gheorghe Ioan susține că, colectarea deșeurilor vegetale, nu este cuprinsă în
prețul tarifului, aceasta se poate prevedea la data concesionării serviciului prin licitație
publică, totodată face precizarea că în orașul Sântana tariful este mai mare decât în orașul
Nădlac care este propus acum încă începând cu anul 2012, iar de la această localitate până
la locația de depozitare a deșeurilor, distanța este mult mai mare, decât în cazul localității
Nădlac.

Nefiind alte discuții, președintele de ședință supune la vot:
- tariful de salubrizare la valoarea de 91,4 lei TVA inclus, voturile fiind pronunțate

astfel:5 voturi DA- Mazuch Marinela, Lupșa Eugen, Faur Maria, Paliș Gligor, Somrak
Dusan, 1 vot NU, restul consilierilor votând prin abținere, nefiind întrunită majoritatea
necesară aprobării

- d-l Kovacs Ștefan propune tariful la valoarea de 82 lei cu TVA inclus, voturile fiind
pronunțate astfel: 12 voturi DA, 2 abținere: Tocila Bogdan, Porubski Ioan, fiind
întrunită majoritatea necesară aprobării ( majoritatea consilierilor aflați în funcție- 8
voturi )

- proiectul de hotărâre, cu tariful aprobat, voturile fiind pronunțate astfel: 12 voturi
DA, 2 abținere: Tocila Bogdan, Porubski Ioan, fiind întrunită majoritatea necesară
aprobării ( majoritatea consilierilor aflați în funcție- 8 voturi )
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- din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz favorabil pentru proiectul de
hotărâre
Se trece la pct.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale aplicabile în

anul fiscal 2014.
Nefiind discuții sau observații, 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 majoritătii consilierilor în funcție  ( 8
voturi ).

Se trece la pct.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor valorilor
impozabile, a impozitelor și taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, precum și a
amenzilor aplicabile începând cu anul fiscal 2014.

Nefiind discuții sau observații, 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 majoritătii consilierilor în funcție  ( 8
voturi ).

Se trece la pct.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUG și RLU a Orașului
Nădlac.

Nefiind discuții sau observații, 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 a 2/3 din numărul consilierilor în funcție
( 10 voturi ).

Se trece la pct.6. Diverse .
D-l Lupșa Eugen susține că d-l primar ar trebui să comunice compartimentului

impozite și taxe ca taxa de salubrizare să fie colectată doar până în luna martie 2014, când
se preconizează că se va reuși concesionarea prin licitație publică a serviciului de salubrizare,
iar caietul de sarcini să nu fie publicat până ce nu este aprobat de către consiliul local. De
asemenea, ridică problema cererii S.C. KOVACS& HEGYES S.R.L. referitor la propunerea de
asfaltare a porțiunii de drum DE 1672, societatea Mambo nu aduce  venituri la bugetul local,
pe când cealaltă societate are angajați nădlăcani, cererea societății este una întemeiată.

D-l primar susține că societatea Mambo are înreruptă momentan activitatea de
sărbători.

D-l Balint Ioan susține că există eliberată o adeverință de către primărie către
societatea Mambo, semnată de către d-l primar, din care rezultă faptul că societatea avea
obligația de asfaltare a drumului, probabil pentru asfaltare timpul momentan nu este unul
favorabil, fiind necesar ca temperatura să fie mai ridicată de 8 grade 5 zile la rând.

D-l Paladie Răzvan susține că societatea Kovacs&Hegyes a depus la primărie două
adrese încă din luna septembrie, la care însă nu a primit nici un răspuns, termenul legal de
răspuns la cerere este 30 zile, care este motivul pentru care nu s-a răspuns la această
cerere, răspunsul verbal nu este suficient.

D-l Lupșa Eugen este de părere că asfaltarea porțiunii de drum în cauză nu ar trebui
să fie efectuată din bugetul local, în situația în care pe acesta circulă vehicole
necorespunzătoare categoriei de drum, să fie aplicate amenzi.

D-l Paladie Răzvan este de părere că porțiunea de drum ar trebui asfaltată, să fie
instituită restricție de circulație de tonaj, iar cine nu respectă, să fie amendat.

D-l primar susține că asfaltarea acestui drum nu se poate efectua decât la primăvară,
deoarece nu există condiții optime pentru asfaltare.

D-l Porubski Ioan susține că această problemă a fost semnalată încă din luna iunie.
D-l primar susține necesitatea de purtate de discuții și de analiză a propunerilor de

investiții care se vor trece pe lista de investiții pe anul 2014, de comun acord se propune
data de 8. ianuarie 2014, orele 17,oo.
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Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, nefiind alte
discuții, d-l Lupșa Eugen- preşedinte de şedinţă declară închise lucrările şedinţei ordinare a
Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 30.12.2013.

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.5
Din 15.01.2014

privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sec
excedentul bugetului local, aferente anului 2013

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit  în şedinţa extraordinară din
data de 15.01.2014,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.250/2014
- referatul compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei

nr.239/2014
- Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu

modificările şi completările ulterioare
- prevederile Legii nr.5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013
- prevederile Ordinului nr.2020/2013 a Ministerului Finan

privind aprobarea Normelor metodologice privind încheierea
exerci

- 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(2) 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. Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a
deficitului sec de dezvoltare aferente anului 2013 în sumă de 553.629,25
lei.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ– Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE
LEGALITATE

PALADIE RĂZVAN FLORIN SECRETAR
ALEXANDRU GROS
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