
HOTĂRÂREA Nr.89
din 11.08.2015

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
11.08.2015,

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 administrației
publice locale și 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
ședinței Consiliului Local al orașului Nădlac, d-l PALADIE RĂZVAN FLORIN din partea Uniunii
Social Liberale.

Art.2. Președintele de ședință se alege pe o durată de 3 luni.
Art.3. Prezenta hotărâre are caracter constator neputând fi contestată în justiție.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- primarul orașului Nădlac
- Instituția Prefectului – Județul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ, Compartimentul Controlul Legalității Actelor și Contencios

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR
PALADIE RĂZVAN FLORIN ALEXANDRU GROS

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

_____________________________________________________________
ORAŞ NĂDLAC

Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300
e-mail :office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro
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HOTĂRÂREA Nr.90
Din 11.08.2015

privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de
11.08.2015

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
11.08.2015,

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 11.08.2015, 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 și Contencios

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
PALADIE RĂZVAN FLORIN SECRETAR

ALEXANDRU GROS

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

_____________________________________________________________
ORAŞ NĂDLAC

Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300
e-mail :office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro
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Anexa la
Hotărârea Consiliului local nr.90/11.08.2015

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

11.08.2015

1.a. Alegerea președintelui de ședință.
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a

Consiliului local din data de 11.082015.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a

Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 28.07.2015.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.

APOTERM NĂDLAC S.A. pentru anul 2015.
4.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special către reprezentanții

Consiliului Local Nădlac în Adunarea generală a asociaților S.C. PETROM NĂDLAC S.R.L.
5.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al

Consiliului Local Nădlac pentru anul 2015.
6.Diverse.

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
PALADIE RĂZVAN FLORIN SECRETAR

ALEXANDRU GROS



HOTĂRÂREA Nr.91
Din 11.08.2015

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de
28.07.2015

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
11.08.2015,

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 28.07.2015, 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 și Contencios

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
PALADIE RĂZVAN FLORIN SECRETAR

ALEXANDRU GROS

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

_____________________________________________________________
ORAŞ NĂDLAC

Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300
e-mail :office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro
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ROMÂNIA Anexa la HCL nr.91 din 11.08.2015
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

PROCESUL VERBAL
al şedinţei ordinare din data de 28.07.2015 a Consiliului local Nădlac

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 28.07.2015 a fost
convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.396/21.07.2015, prin convocator
şi înmânarea invitaţiilor.

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

La ședință mai participă:
- din partea primăriei orașului Nădlac: Vasile Ciceac- primar, Alexandru Gros- secretar,

Gondec Pavel- șef serviciu buget, Ilieș Ioana Dorina și Aldea Ioan- inspector
compartiment administrarea patrimoniului local, d-l Negruț Dema Ovidiu- arhitect-șef,
Iamrișka Ioan Cristian- referent birou administrativ-secretariat, Ianecsko Alina-
consilier juridic

- din partea OMV PETROM S.A.- d-na Guțiu Steluța
D-l secretar constată legalitatea constituirii ședinței, deoarece este prezentă

majoritatea consilierilor aflați în funcție, fiind îndeplinit cvorumul necesar întrunirii.
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 28.07.2015.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a

Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 30.06.2015.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficienţelor la

normele de apărare împotriva incendiilor constatate la nivelul oraşului Nădlac
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr.2 la Statut, precum și a

Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a
Deşeurilor Judeţul Arad.

5.Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței parcelei nr.top.13691/55,
evidențiată în CF nr.303039 Nădlac ( Nr. CF vechi 2201 Nădlac ).

6.Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței parcelei nr.top.13691/49,
evidențiată în CF nr.306449 Nădlac ( Nr. CF vechi 2201 Nădlac ).

7.Proiect de hotărâre privind împuternicirea persoanelor care vor reprezenta Consiliul
local Nădlac în adunările generale, ordinare, extraordinare ale asociaţilor, precum şi în
relaţiile cu terţii, a S.C. Petrom Nădlac S.R.L., precum și acordarea unui mandat special către
reprezentanții Consiliului Local Nădlac în Adunarea generală a asociaților S.C. PETROM
NĂDLAC S.R.L.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 936 mp,
parcela cu nr. cad.  306325, evidenţiată în CF nr. 306325 Nădlac, teren situat  în oraşul
Nădlac, str. Mihai Viteazu nr. 176, jud. Arad, dlui Ţuţuianu Ioan, domiciliat în oraşul Nădlac,
str. Mihai Viteazu nr. 176, jud. Arad.

9.Diverse.
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D-l primar propune:
- deoarece la pct.7 există invitați, acesta să devină punctul nr.3
- introducerea unui nou punct- Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de
închiriere nr.13340/10.11.2008, înainte de Diverse

Deoarece nu sunt alte completări 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 28.07.2015”, care este aprobat cu 13 voturi
DA, 1 abținere Faur Maria, 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
ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 30.06.2015.

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

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
30.06.2015”, acesta fiind aprobat cu 13 voturi DA, 1 abținere Faur Maria, votul necesar
pentru adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 8 voturi ).

Se trece la pct.3. Proiect de hotărâre privind împuternicirea persoanelor care vor
reprezenta Consiliul local Nădlac în adunările generale, ordinare, extraordinare ale
asociaţilor, precum şi în relaţiile cu terţii, a S.C. Petrom Nădlac S.R.L., precum și acordarea
unui mandat special către reprezentanții Consiliului Local Nădlac în Adunarea generală a
asociaților S.C. PETROM NĂDLAC S.R.L.

D-l Bodnărescu Vasile este de părere că în prima parte a acestui punct d-na Guțiu
Steluța poate să prezinte punctul său de vedere, iar la data supunerii spre aprobare a
mandatului, aceasta să se retragă.

D-l secretar întreabă dacă se dorește ca acest punct să fie supus la vot cu vot secret.
D-na Mazuch Marinela este de părere că nu este necesar să se strabilească ca votul

să fie secret.
D-l secretar precizează faptul că acest punct nu face referire la oferta de cumpărare a

părților sociale deținute de către orașul Nădlac la această societate, ci este vorba despre
desemnarea reprezentanților consiliului local în Aga, precum și acordarea unui mandat
special, care este necesar a se stabili deoarece nu se încadrează în prevederile mandatului
general acordat.

D-na Guțiu Steluța precizează faptul că:
- deține mandat din partea societății OMV Petrom Marketing S.R.L. în sensul achiziționării
părților sociale, aferente cotei de 1,49 % din capitalul social, care aparțin orașului Nădlac,
ANAF urmărește refacerea activului și recuperarea datoriilor, s-a efectuat o evaluare de către
o societate care a fost aleasă dintr-o listă de experți agreată de către ANAF, s-au transmis
prin email situațiile financiare aferente anului 2015 către primărie, societatea a achitat
datoria, însă nu s-au plătit dobânzile și penalitățile aferente acesteia, există pe rolul instanței
judecătorești un proces în acest sens, deoarece sumele au fost contestate, societatea a
acumulat pe parcursul anilor pierderi cu valori considerabile
- precizează prevederile din Legea nr.31/1990 a societăților, art.69- „Dacă se constată o
pierdere a activului net, capitalul social subscris va trebui reîntregit sau redus înainte de a se
putea face vreo repartizare sau distribuire de profit‟, art.153(24), (1) „Dacă consiliul de
administraţie, respectiv directoratul, constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin
situaţiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societăţii, determinat ca
diferenţă între totalul activelor şi totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puţin de
jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală
extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată.‟....
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- prezintă adresa S.C. OMV Petrom Marketing S.R.L. nr.172501/30.06.2015, înregistrată la
primăria orașului Nădlac sub nr.8855/03.07.2015, care este de fapt oferta de cumpărare a
părților sociale, aferente cotei de 1,49 % din capitalul social, care aparțin orașului Nădlac în
societatea Petrom Nădlac S.R.L., s-a  procedat la elaborarea unui raport de evaluare, de
către o societate atestată ANEVAR, valoarea stabilită pentru o parte socială fiind în cuantum
de 5,157 lei, suma totală pentru cele 9870 părți sociale deținute fiind în cuantum de 50.900
lei, în situația în care societatea va fi câștigătoarea procesului, nu va fi nevoită să achite
penalitățile și majorările, iar suma de 1.436.586 lei va fi solicitată pentru recuperare
- societatea Petrom Nădlac S.R.L. nu mai are angajați de câțiva ani, s-a transmis un material
pe email referitor la situația reală a societății care este necesar să fie conștientizată, este o
șansă ca această societate să nu fie închisă, societatea are în spate această datorie, în acest
moment activitatea se desfășoară de către o altă societate Omv Petrom Marketing.

D-l Bodnărescu Vasile este de părere că societatea Petrom Nădlac ar trebui să aibă
profit, din moment ce nu are cheltuieli, nu există angajați, activitatea a fost închiriată.

D-na Guțiu Steluța precizează faptul că din păcate această societate are datorii, care
dacă nu se achită în timp, produce dobânzi și penalități.

Se trece la efectuarea de propuneri pentru desemnarea reprezentanților consiliului
local Nădlac în adunările generale, ordinare, extraordinare ale asociaţilor, precum şi în
relaţiile cu terţii, a S.C. Petrom Nădlac S.R.L.

D-l Harazin Andrei propune pe d-l Somrak Dusan.
D-l Paladie Răzvan propune pe d-na Mazuch Marinela, care refuză acest mandat.
D-l Paliș Gligor propune pe d-l Lupșa Eugen.
D-l Lupșa Eugen propune pe d-l Paladie Răzvan
Nefiind alte propuneri, președintele de ședință supune la vot propunerile, nominal:

- Somrak Dusan, 13 voturi DA, 1 abținere Somrak Dusan
- Lupșa Eugen, 13 voturi DA, 1 abținere Lupșa Eugen
- Bodnărescu Vasile Constantin, 13 voturi DA, 1 abținere Bodnărescu Vasile Constantin
- Paladie Răzvan Florin, 13 voturi DA, 1 abținere Paladie Răzvan Florin

D-l secretar precizează faptul că adresa depusă de către OMV Petrom Marketing nu
are nici o legătură cu acest punct de pe ordinea de zi, să nu se producă vreo confuzie,
consilierii să ia hotărârea în cunoștință de cauză, este necesar mandat special în vederea
hotărârii privind descărcarea de gestiune pentru activitatea anului financiar 2014 pe
administratorii societăţii, respectiv, pentru a nu dizolva S.C. Petrom Nădlac S.R.L.

Nefiind alte discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat
aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, cu propunerile nominale mai sus
aprobate, acesta fiind aprobat cu 14 voturi DA, votul necesar pentru aprobare fiind votul a
2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).

D-na Guțiu Steluța face următoarele completări:
- în situația în care societatea va pierde procesul cu ANAF, valoarea părților sociale deținute
de către orașul Nădlac va fi zero, consiliul local este necesar să se pronunțe dacă acceptă
vânzarea acestora sau nu
- prețul care societatea este dispusă să îl plătească este cel stabilit prin raport de evaluare,
menționat în ofertă

D-l Lupșa Eugen precizează că pentru această ofertă este necesar să fie supusă spre
aprobare o hotărâre de consiliu distinctă, cu mandat special care să fie acordat către
reprezentanții în Aga de acceptare sau nu a ofertei de cumpărare.

D-na Mazuch Marinela susține că procesul are loc între societate și Anaf, societatea a
plătit datoria, care sunt riscurile pe care și le asumă consiliul local în situația în care
societatea pierde procesul, având în vedere faptul că orașul nu a solicitat achitarea datoriei,
și nici nu a avut măcar cunoștință despre ea, nefiindu-i comunicată vreo adresă în acest
sens.
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D-na Guțiu Steluța susține că societatea a achitat datoriile fără dobânzi și penalități, a
achitat și partea care-i revenea orașului Nădlac, în situația în care se pierde procesul
societatea se va îndrepta împotriva orașului în vederea recuperării sumei care s-a achitat, de
asemenea există riscul ca partea deținută de către orașul Nădlac să fie la valoarea zero.
Termenul până la care este necesar să fie comunicată decizia consiliului local este 1
septembrie.

D-l Lupșa Eugen este de părere că executivul împreună cu consilierii locali, prin
consultarea cu d-l avocat Vodă Petru ar trebui să facă o ședință în cel mai scurt timp posibil,
pentru clarificarea tuturor aspectelor și pentru luarea deciziei corecte și în cunoștință de
cauză, decizie care va fi transmisă ulterior către societate.

Se trece la pct.4. Proiect de hotărâre privind măsurilor pentru remedierea
deficienţelor la normele de apărare împotriva incendiilor constatate la nivelul oraşului Nădlac.

Nefiind discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 14 voturi DA, votul
necesar pentru aprobare fiind votul majorității consilierilor prezenți ( 8 voturi ).

Se trece la pct.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr.2 la
Statut, precum și a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de
Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad.

D-l Lupșa Eugen susține că în urma constatărilor făcute de către Curtea de Conturi, se
impune modificarea Statutului.

D-l Paladie Răzvan susține că la ședința anterioară s-a solicitat prezența
reprezentanților asociației în cadrul ședinței de consiliu, pentru a explica care este stadiul
implementării proiectului.

D-l primar susține că s-a trimis invitație către asociație pentru ca reprezentanții
acesteia să vină să participe la lucrările ședinței, în cursul zilei de astăzi au venit la primărie
3 reprezentanți, există director nou, din păcate nu au avut posibilitatea să rămână la ședința
de consiliu de astăzi deoarece trebuie să fie prezenți la ședința de la consiliul județean, se
vor aduce containere de la Arad, 212 bucăți de 120 litri, 121 bucăți de 240 litri, pentru
asociațiile de locatari care nu au pubele.

D-l Paladie Răzvan este de părere că aceștia ar putea o dată să-și facă timp și să vină
să prezinte care este stadiul implementării proiectului, cotizația se plătește în fiecare an,
doar faptul că s-au primit pubele nu înseamnă nimic.

D-l primar este de părere că la ședința viitoare care va avea loc la Arad la asociație,
câțiva dintre consilieri care sunt interesați pot să vină să participe la lucrările ședinței și să
pună întrebări la care nu există răspuns.

D-na Mazuch Marinela este de părere că reprezentanții asociației ar trebui să vină la
primărie, și nu noi să mergem la ei, este necesar să primim răspuns referitor la stadiul
implementării proiectului, precum și în ce privește operatorul serviciului de salubrizare.

D-l primar susține că s-a organizat licitația în acest sens, iar în luna octombrie a
acestui an, sigur va fi desemnat deja și operatorul serviciului de salubrizare.

Nefiind alte discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat
aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 11 voturi DA, 3
abținere- Paladie Răzvan, Porubski Ioan Dusan, Balint Ioan Iaroslav, votul necesar pentru
aprobare fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție  ( 10 voturi ).

Se trece la pct.6. Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței parcelei
nr.top.13691/55, evidențiată în CF nr.303039 Nădlac ( Nr. CF vechi 2201 Nădlac ).

Nefiind discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 14 voturi DA, votul
necesar pentru aprobare fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție  ( 10
voturi ).

Se trece la pct.7. Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței parcelei
nr.top.13691/49, evidențiată în CF nr.306449 Nădlac ( Nr. CF vechi 2201 Nădlac ).
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Nefiind discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 14 voturi DA, votul
necesar pentru aprobare fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție  ( 10
voturi ).

Se trece la pct.8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă
de 936 mp, parcela cu nr. cad.  306325, evidenţiată în CF nr. 306325 Nădlac, teren situat  în
oraşul Nădlac, str. Mihai Viteazu nr. 176, jud. Arad, dlui Ţuţuianu Ioan, domiciliat în oraşul
Nădlac,  str. Mihai Viteazu nr. 176, jud. Arad.

Nefiind discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 14 voturi DA, votul
necesar pentru aprobare fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție  ( 10
voturi ).

Se trece la pct.9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de
închiriere nr.13340/10.11.2008.

Nefiind discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 14 voturi DA, votul
necesar pentru aprobare fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție  ( 10
voturi ).

Se trece la pct.10. Diverse.
D-l primar susține că în cursul zilei de astăzi guvernul procedează la rectificarea

bugetului de stat, însă nu se cunoaște nimic concret referitor la sumele repartizate către
unitățile administrativ-teritoriale, astfel că solicită un aviz de principiu cu privire la
organizarea Zilelor orașului, eveniment care este organizat în fiecare an, în acest an pentru
defășurarea evenimentului nu s-a repartizat nici un leu, este necesar să fie făcută și
rectificare de buget în acest sens, deoarece evenimentul este necesar să fie organizat de pe
acum, fiind necesar să se cunoască sumele pe care se poate baza, suma alocată în anul
2014 a fost aceeași, mai este aproximativ 1 lună până la organizarea acestui eveniment,
care se propune a fi ținut din cel puțin 3 motive:
- există numeroase familii sau persoane care sunt plecate la muncă în străinătate, fiind
așteptați în luna august de către familiile lor acasă, care abia așteaptă organizarea acestui
eveniment
- acest eveniment reprezintă un moment propice de întâlnire cu prietenii din oraș, sau alte
localități din țară și străinătate
- orașul Nădlac este înfrățit cu alte localități din străinătate, se cunoaște faptul că oaspeții
noștri au fost acolo în acest an, astfel că și noi este necesar să le oferim posibilitatea de a se
simți bine în mijlocul nostru

D-l Paladie Răzvan întreabă care va fi locația de desfășurare a acestei sărbători.
D-l primar susține că în situația în care lucrările la canalizarea orașului din zona

centrală vor fi finalizate, în zilele de sâmbătă și duminică acțiunile vor avea loc în zona
centrală ca în fiecare an, iar seara de vineri cu costuri minime va fi organizată în parcul mare
al orașului, zonă care va fi igienizată, iar până la organizarea evenimentului aceasta va fi
propice, de asemenea va avea loc și un teatru care va prezentat de către localitatea Brezno-
Slovacia, duminică seara, care este necesar a fi organizat într-un mediu rustic, iar comisia de
cultură poate să vină cu idei în ce privește organizarea acestui eveniment.

D-na Faur Maria face precizarea că nu este împotriva organizării acestui eveniment,
însă având în vedere situația financiară existentă, trebuie făcută o analiză a sumelor care
suntem dispuși a le cheltui, bugetul acestui an este unul foarte redus, nu ne ajung sumele
pentru buna funcționare a instituției până la finele anului, de exemplu certificatele de
producător nu s-au cumpărat din lipsă de fonduri, calculator la compartiment urbanism este
nefuncțional de aproximativ 1 lună și nu s-a cumpărat altul.
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D-l Bodnărescu Vasile este de părere că în ce privește organizarea Zilelor orașului
consiliul local se poate întruni într-o ședință extraordinară, dată la care este necesar a se
rectifica și bugetul, prezintă consilierilor situația de la societatea Apoterm aflată sub
autoritatea consiliului local, care furnizează Serviciul de termoficare, a discutat cu d-l Șproch
Sorin care susține că va depune la primărie bilanțul, în acest an nu s-au alocat sumele
pentru investiții și s-ar putea să nu avem încălzire din toamnă.

D-l Lupșa Eugen este de părere că discuțiile referitor la buget, trebuie să cuprindă și
execuția bugetului până inclusiv în luna iunie.

D-l primar susține că se dorește un acord de principiu în ce privește posibilitatea
organizării Zilelor orașului, iar în situația în care la rectificarea bugetului de stat nu vor fi
repartizate anumite sume la bugetul local, se va organiza eventual doar o seară
câmpenească.

D-l Lupșa Eugen întreabă dacă există stabilit vreun program și un cost aproximativ.
D-l primar susține că se cunosc costurile, sunt aproximativ aceleași ca în fiecare an.
D-na Faur Maria este de părere că trebuie văzut dacă există posibilitatea organizării

acestui eveniment, deoarece pentru anumite activități nu avem bani pentru a le susține până
la finele anului.

D-l Paliș Gligor susține că nu este de acord cu organizarea acestui eveniment, doar
petreceri pe banii contribuabililor, de ce nu organizează aceste activități agenții economici.

D-l Balint Ioan susține că organizarea acelei seri câmpenești presupune costuri
minime.

D-l Lupșa Eugen susține că va fi necesar să fie organizată o ședință de lucru cu privire
la analiza ofertei depusă de către OMV Petrom Marketing cu privire la vânzarea părților
sociale deținute de orașul Nădlac în societatea Petrom Nădlac S.R.L., analiza bugetului,
rectificare de buget, situația societății Apoterm Nădlac S.A., în maxim 10 zile ar fi necesar
convocarea unei noi ședințe de consiliu.

D-l Kovacs Ștefan este de părere că sigur nici un consilier nu este împotriva
organizării Zilelor orașului, din punct de vedere financiar nu există bani nici pentru salarii
până la finele anului, în alți ani consiliul județean Arad a fost cel care ne-a sprijinit financiar
pentru organizarea acestui eveniment, se va proceda la rectificare de buget, doar să avem
posibilitatea să avem ce rectifica.

D-l Gondec Pavel susține că se cunoaște situația catastrofală a bugetului local încă de
la începutul anului, există deficit, dacă nu vom primi bani de la bugetul de stat, în urma
rectificării bugetului de stat, nu vom mai putea finanța anumite servicii, cum este Smurd,
Serviciul centrului de zi, chiriile la localurile școlare, posibil angajații nu-și vor mai primi
salarii pentru ultimele 2 luni ale acestui an, veniturile încasate sunt în procent de aproximativ
48 %, cheltuielile programate nefiind depășite; momentan nu este chiar așa o mare
problemă, dacă nu vom primi nici un fel de sume, se va proceda la utilizarea excedentului
din anul trecut, ceea ce va fi necesar deja în luna septembrie; poate chiar în acste moment
se primesc ceva sume de la bugetul de stat, deoarece are loc o ședință de govern în acest
sens; locuitorii așteaptă cu mare interes ca în fiecare an organizarea acestei sărbători, dacă
nu se va organiza, va fi cea mai mare greșeală, acesta putând fi organizat cu un minim de
buget de criză.

D-l Lupșa Eugen este de părere că este necesar efectuarea unei analize pe buget, de
unde există posibilitatea rectificării bugetului, programul pentru Zilele orașului să fie bugetat
între anumite sume minime și maxime, această situație a fost solicitată și la ședința
anterioară.

D-l Gondec Pavel face precizarea că o rectificare de buget nu ar fi fost posibilă pentru
ședința de astăzi, situația solicitată de către d-l Lupșa Eugen a crezut că poate fi făcută și
verbal, nu în scris, dacă este necesar va face o situație în scris fiind detaliat fiecare capitol în
parte, nu s-a pregătit pentru ședința de astăzi până ce nu avem situația rectificării bugetului
de stat.
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D-l Porubski Ioan este de părere că aviz de principiu pentru organizarea acestei
sărbători sigur se poate da.

D-l Paladie Răzvan este de părere că evenimentul poate fi organizat cu costuri
minime, sau poate că există posibilitatea găsirii vreunui sponsor.

D-l Gondec Pavel susține că în fiecare an există un venit sigur de aproximativ 12.000
lei, care rezultă din încasările de la agenții economici pentru închiriere teren din amplasare
de standuri, mai există o rezervă de 20.000 lei alocată pentru muzeul UDSCR, sumă care se
poate împrumuta, la școala nr.2 suma bugetată este mai mare decât este necesar, cu
rezerva însă că există și alte găuri care este necesar a fi rezolvate, ca de exemplu
salubrizarea.

D-l Paladie Răzvan este de părere că având în vedere că reprezentanții orașului au
fost în acest an în delegații în localitățile cu care suntem înfrățiți din Slovacia, se impune
alocarea unor fonduri minimale pentru organizarea evenimentului.

D-l primar face precizarea că timpul rămas este unul foarte scurt, iar invitațiile este
necesar să fi fost deja trimise, localitățile din Slovacia ne trimit invitație și cu 2 luni înainte.

D-l Porubski Ioan susține că oaspeții este necesar să fie chemați, dacă și noi am fost
la ei.

D-l Lupșa Eugen este de părere că nimeni nu este împotriva organizării
evenimentului, însă discuții sunt în ce privește bugetul.

D-na Faur Maria susține că numai pentru cazarea oaspeților ar fi necesar aproximativ
o sumă de 7000 lei.

D-l Paladie Răzvan susține că la o ședință anterioară a solicitat d-lui arhitect Negruț
Ovidiu, împreună cu d-l Aldea Ioan să facă o situație cu privire la locurile virane, casele
nelocuite, unde există probleme referitor la întreținerea domeniului public din fața acestora,
precum și în ce privește casele care este necesar a fi consolidate, respective ruine, dacă sunt
achitate impozitele și taxele aferente acestor immobile, nu s-a primit nimic în acest sens nici
măcar verbal, s-a solicitat un raport minimal, solicitând elaborarea acestora în maxim 10 zile.

D-l Somrak Dusan precizează că având în vedere faptul că poliția locală nu se mai
ocupă de dirijarea coloanei de tir-uri, aceasta este cea care pe timpul zilei se ocupă de
această problemă, astfel că problema este parțial rezolvată.

D-na Hălmăjan Maria confirmă faptul că poliția locală își face treaba în acest sens,
personal a fost interpelată să facă curat în fața spațiului pe care-l deține.

D-l Paladie Răzvan este de părere că există o hotărâre de consiliu care este necesar
să fie respectată, în ce privește obligațiile și răspunderile care le revin locuitorilor pentru
gospodărirea localității.

D-l Lupșa Eugen susține că în localitate este șantier deoarece se lucrează la
canalizare, însă buruienile crescute, șanțurile pline de mizerie, nu sunt din cauza lucrărilor la
canalizare.

D-l primar dorește să demonteze un zvon care circulă pe o rețea de socializare, sigur
este deranjat de discuțiile ivite, însă la momentul când a candidat pentru prima dată  pentru
funcția de primar al orașului și-a asumat și acest risc, în sensul că în localitatea Șeitin ar fi
venit un anume investitor de la Takata sau Leoni, s-ar fi prezentat prima dată și la primăria
orașului Nădlac, dar executivul nu l-ar fi băgat în seamă, ideal ar fi să vină oricine să
investească, păcat că nădlăcanii apleacă urechea la oricine.

D-na Hălmăjan Maria susține că a fost sunată de către cineva referitor la această
problemă, nu se pune problema în acest sens, acest investitor nu a venit aici.

D-na Mazuch Marinela susține că are informații concrete și corecte în ce privește acest
investitor, este vorba de societatea Faber, din Germania, acest investitor a fost într-adevăr
director general la societatea Takata, însă lucrează de ceva timp pe cont propriu, pe
componente volane, acesta are o legătură sufletească cu comuna Șeitin, acesta fiind și
motivul principal pentru care s-a dus direct acolo.
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D-l Lupșa Eugen precizează că este vorba de un investitor privat, care a închiriat un
spațiu privat, neadresându-se autorității publice locale de la Șeitin, iar sigur că această
societate agreează ca persoanele care vor fi angajate să aibă cunoștințe în domeniu.

D-na Mazuch Marinela precizează că acuzațiile cum că acest investitor ar fi venit la
primăria orașului Nădlac și a fost respins sunt unele nefondate.

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 28.07.2015.

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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HOTĂRÂREA Nr.92
din 11.08.2015

privind acordarea unui mandat special către reprezentanţii Consiliului Local
Nădlac în Adunarea generală a asociaţilor S.C. Petrom Nădlac S.R.L.

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
11.08.2015,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.10365/2015
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr.10351/2015
- adresa nr.172501/30.06.2015 a S.C. OMV Petrom Marketing S.R.L.,

înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr.8855/03.07.2015
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.82/28.07.2015 privind

împuternicirea persoanelor care vor reprezenta Consiliul Local în
adunările generale, ordinare, extraordinare ale asociaţilor, precum şi în
relaţiile cu terţii, a S.C. Petrom Nădlac S.R.L., precum şi acordarea unui
mandat special către reprezentanţii Consiliului Local Nădlac în Adunarea
general a asociaţilor S.C. Petrom Nădlac S.R.L.

- prevederile art.36(2), lit. a, (3), lit. c 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

În temeiul art.45(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se acordă mandat special reprezentanţilor Consiliului Local Nădlac în
Adunarea generală a asociaţilor S.C. Petrom Nădlac S.R.L., desemnați conform Hotărârii
Consiliului Local Nădlac nr.82/28.07.2015, în ce  privește adresa S.C. OMV PETROM
MARKETING S.R.L. nr.172501/30.06.2015 de achiziționare a celor 9870 părți sociale,
aferente cotei de 1,49 % din capitalul social, care aparțin unității administrativ-teritoriale
Nădlac, astfel:

- acceptarea negocierii, dar refuz în ce privește prețul de vânzare a părților sociale,
respectiv a ofertei

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
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- prețul solicitat pentru cesiunea părților sociale să fie minim valoarea nominală ( 98700
lei ) plus rata medie a profitului realizat de ramura de activitate ( distribuție de
carburanți ) pe ultimii trei ani, dar nu mai puțin de suma totală de 130.000 lei.

Art.2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul oraşului Nădlac,
prin compartimentul administrarea patrimoniului local şi se comunică către :

- S.C. OMV Petrom Marketing S.R.L.
- reprezentanţilor Consiliului local Nădlac în AGA S.C. Petrom Nădlac S.R.L.
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ, Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
PALADIE RĂZVAN FLORIN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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H O T Ă R Â R E A    Nr.93

Din 11.08.2015
privind rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul

2015

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 11.08.2015
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.10448/2015
- raportul de specialitate al serviciului buget din cadrul primăriei nr.10445/2015
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.30/26.02.2015 privind aprobarea  bugetului de

venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2015
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi

completările ulterioare
- prevederile Legii nr.186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015
- 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), lit.a 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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al
orașului Nădlac pentru anul 2015, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre modifică în mod corespunzător anexa contrară prezentei adoptată
anterior.

Art.3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac și se
comunică către:

- Serviciul buget din cadrul primăriei
- Instituţia Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ,

Compartiment Controlul Legalității Actelor și Contencios

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
PALADIE RĂZVAN FLORIN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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Proiect
Avizat secretar

H O T Ă R Â R E A nr.
din _____2015

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. APOTERM NĂDLAC S.A. pentru
anul 2015

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
____2015,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.____/2015
- adresa S.C. APOTERM NĂDLAC S.A., înregistrată la primăria orașului Nădlac sub
nr.____/2015
- actul constitutiv al S.C. APOTERM NĂDLAC S.A.
- prevederile Legii nr.186/2014 a bugetului de stat pentru anul 2015
- prevederile art.1 și art.4 al Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-
teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație
majoritară, cu modificările și completările ulterioare
- prevederile Ordinului nr.2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de
venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia
- avizul _____ al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, juridică şi de
disciplină
- avizul _____ al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi
turism, administraţie publică locală
- avizul ______ al comisiei pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și
familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport

În temeiul art.36 alin.(2) lit."a", (3), lit.”c” şi al 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 bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. APOTERM NĂDLAC S.A.
pentru anul 2015, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac și se
comunică către:

- S.C. APOTERM NĂDLAC S.A.
- Instituţiei Prefectului Judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ- Compartiment Controlul Legalității Actelor și Contencios

Inițiator
PRIMAR

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
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