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HOTĂRÂREA Nr.138
Din 15.12.2015

privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de
15.12.2015

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
15.12.2015,

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 15.12.2015, 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
LUPȘA EUGEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

_____________________________________________________________
ORAŞ NĂDLAC

Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300
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Anexa la
Hotărârea Consiliului local nr.138/15.12.2015

ORDINEA DE ZI

A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC DIN DATA DE
15.12.2015

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a
Consiliului local din data de 15.12.2015.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 02.12.2015.

3.Proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al
Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2015.

4.Diverse.

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
LUPȘA EUGEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS



HOTĂRÂREA Nr.139
Din 15.12.2015

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din
data de 02.12.2015

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
15.12.2015,

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 extraordinare a Consiliului local Nădlac din
data de 02.12.2015, 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
LUPȘA EUGEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

_____________________________________________________________
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ROMÂNIA Anexa la HCL nr.139 din 15.12.2015
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

PROCESUL VERBAL
al şedinţei extraordinare din data de 02.12.2015 a Consiliului local Nădlac

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 02.12.2015 a
fost convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.799/26.11.2015, prin
convocator şi înmânarea invitaţiilor.

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

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

Ianecsko Alina- consilier juridic, Gondec Pavel- șef serviciu buget
D-l secretar constată legalitatea constituirii ședinței, deoarece este prezentă

majoritatea consilierilor aflați în funcție, fiind îndeplinit cvorumul necesar întrunirii.
D-l primar solicită sa se faca propuneri pentru alegerea presedintelui de sedinta

pentru o perioada de 3 luni, deoarece mandatul d-lui Paladie Răzvan Florin a expirat.
D-l Somrak Dusan propune pe d-l Lupșa Eugen.
D-l Paladie Răzvan Florin propune pe d-l Porubski Ioan, care susține că nu are

posibilitatea să onoreze propunerea în următoarea perioadă.
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot alegerea in functia de presedinte de

sedinta a d-lui Lupșa Eugen pentru o perioada de 3 luni, propunere care este aprobata cu 9
voturi DA, 1 abținere- Lupșa Eugen, votul necesar aprobarii fiind votul majoritatii consilierilor
prezenti ( 6 voturi ).

Preşedintele de şedinţă, 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 02.12.2015.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 09.11.2015.

3.Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2016-2017
în cadrul unității administrativ-teritoriale Nădlac.

4.Diverse.
D-l primar propune introducerea unui nou punct pe ordinea de zi, înainte de Diverse:

- proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în conformitate cu
prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2015 pentru stabilirea unor măsuri
financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

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
extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 02.12.2015”, cu propunerea de
completare a acesteia, care este aprobat cu 10 voturi DA, votul necesar pentru adoptarea
proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 6 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 09.11.2015.



2

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
09.11.2015”, acesta fiind aprobat cu 10 voturi DA, votul necesar pentru adoptarea
proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 6 voturi ).

Se trece la pct.3. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare pentru anul
școlar 2016-2017 în cadrul unității administrativ-teritoriale Nădlac.

Nefiind discuții, propuneri sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind
acordat aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 10 voturi DA,
votul necesar aprobării fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ).

Se trece la pct.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în
conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2015 pentru stabilirea
unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

D-l Gondec Pavel susține că rămâne la latitudinea consilierilor dacă se supune spre
aprobare acest punct sau se va amâna la o ședință ulterioară, proiectul de construire a
campusului școlar este necesar să fie finalizat până la finele anului, finanțarea acestuia se
poate face de către Uniunea Europeană doar pentru lucrările executate și solicitare a
sumelor care se va efectua cel târziu în data de 07 decembrie 2015, trebuie să vedem dacă
există posibilitatea finanțării de la bugetul de stat, până în data de 04 decembrie se pot
depune cereri de împrumut din contul Trezoreriei, aceasta fiind singura posibilitate de
continuare a proiectului, suma necesară este una destul de mare, aproximativ 21 milioane
lei, s-a cerut o situație cu lucrările executate până în present care să fie prezentată din
partea constructorului, stadiul real al lucrărilor executate, din luna septembrie nu a fost
depusă nici o solicitare de decontare de către executant, proiectul este unul cu probleme, va
fi necesar contractarea anumitor servicii pentru a vedea care este situația proiectului, există
două tipuri de lucrări noi, care este necesar să fie contractate cu organizarea unei noi licitații
pentru demararea lucrărilor suplimentare, este necesar să fie încheiat act adițional cu ADR
Vest, 11 milioane este partea din contractul vechi și aproximativ 10 milioane lei reprezintă
lucrările noi, fiind vorba de lucrări neprevăzute și greșeli, în acest an a existat posibilitatea
solicitării pentru această lucrare a 4 cereri de plată, 3 sunt deja epuizate, mai există una
singură care poate fi depusă până cel târziu în data de 07 decembrie.

Există posibilitatea contractării a 3 variante de împrumut cu valoarea cuprinsă între
15, 18, 21 milioane lei, pe o perioadă de 15 ani, dobânda scade în fiecare an, această
variantă de împrumut se poate efectua în situația în care mai există sume la Minister, în
situația în care se va proceda la contractarea unui asemenea împrumut, nu vom putea
funcționa din venituri proprii decât dacă se vor primi alocații de la bugetul de stat.

D-l Porubski Ioan este de părere că această decizie nu este necesar să fie luată acum,
este o decizie una destul de grea și nu trebuie luată în grabă.

D-na Mazuch Marinela susține că există două variante, ori se va da înapoi suma de 5
milioane lei cât s-a consumat, ori se accesează acel împrumut de 21 milioane lei.

D-l Gondec Pavel este de părere că nu vom putea da înapoi acea sumă de 5 milioane
lei, iar problemele existente sunt destul de complexe.

D-na Mazuch Marinela este de părere că era bine să existe strategia de dezvoltare a
orașului, să vedem în următorii 10 ani care ar fi veniturile din punct de vedere economic.

D-l Porubski Ioan este de părere că nu ar trebui să ne grăbim în luarea vreunei
decizii, poate că nu mai există sume nici la bugetul de stat.

D-l Gondec Pavel susține că în situația în care nu se procedează la contractarea
împrumutului, lucrările nu se mai pot continua, deoarece nu există buget, iar pentru
organizarea unei noi licitații este neapărat nevoie să existe sume prevăzute în buget.

D-l primar susține că nu se cunoaște care este stadiul real al lucrărilor la acest
obiectiv, sunt lucrări neterminate, iar executantul lucrează cu frâna de mână trasă.
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D-l Gondec Pavel susține că au fost anumite geamuri care au fost cumpărare și
montate, care nu era neapărat necesar să fie realizate, nefiind prevăzute în partea inițială de
proiect; face precizarea că în situația în care se va proceda la accesarea creditului, dobânda
se plătește de la data semnării contractului de împrumut, la suma de 21 milioane lei,
dobânda lunară și plățile; ar fi recomandat să contractăm un alt architect care să analizeze
care este stadiul proiectului și ce mai este necesar să fie executat din acesta.

D-l Somrak Dusan este de părere că proiectul ar putea fi executat pe etape, funcție
de prioritățile care există, poate sunt anumite lucrări care nu este necesar să fie executate
acum, săli de clasă, teren de sport, cantina.

D-na Mazuch Marinela este de părere că oricum din fonduri proprii lucrările nu se vor
putea finaliza.

D-l Lupșa Eugen precizează că lucrările care sunt executate până la finele lunii
decembrie se vor deconta, iar contractarea unui împrumut nu garantează că nu va fi necesar
să fie date înapoi cele 5 milioane lei, poate ar fi mai bine să fie efectuată o analiză mai
detaliată, eventual în luna ianuarie, poate între timp se clarifică și situația la guvern, să nu se
grăbim în luarea vreunei decizii pripite, lucrările să fie realizate în procent cât mai mare, ar
trebui contractată o echipă care să evalueze situația lucrărilor executate, specialiști, arhitecți,
ingineri constructori, nu din partea primăriei, sau a executantului, ci o persoană
independentă.

D-l Gondec Pavel este de părere că o asemenea evaluare va costa aproximativ 10-
15.000 Euro, deoarece este necesar să se stabilească foarte clar cât este valoarea a ceea ce
s-a realizat până în prezent din proiect și cât mai este de realizat până la finalizarea lucrărilor
la acest obiectiv.

D-na Mazuch Marinela este de părere că în timp ne vom putea îndrepta împotriva
executantului deoarece lucrările nu au fost executate la termen.

D-l primar susține că lucrările nu vor putea fi finalizate până la termenul stabilit,
diferența față de anul 2007 este faptul că lucrările sunt ceva mai avansate, dar tot ne vom
afla în situația de a fi necesar conservarea lucrărilor executate până în prezent.

Nefiind alte discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 9 voturi NU, 1 abținere Paladie
Răzvan, votul necesar aprobării fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ),
nefiind întrunită majoritatea necesară adoptării proiectului de hotărâre.

Se trece la pct.5. Diverse.
D-l Bodnărescu Vasile susține că a existat o solicitare din partea societății Apoterm,

referitor la necesitatea remedierii situației financiare existente, deoarece societatea nu poate
funcționa, având acumulate datorii, putând exista chiar riscul de a nu putea fi furnizat
serviciul de termoficare pe perioada iernii, în situația în care societatea nu își va achita
datoriile.

D-l primar susține că în fiecare an la începutul sezonului rece se întâmplă această
situație de nu există bani, trebuie găsită o soluție legală de remediere a situației existente
create, societatea nu este manageriată corect, 98 % din aceasta este a consiliului local,
decizia aparținând acestuia.

D-na Mazuch Marinela este de părere că consiliul este necesar să găsească o soluție,
deoarece cei care nu vor beneficia de căldură la iarnă, vor da vina pe acesta, din cauza
faptului că nu a luat decizia de a manageria corect situația creată existentă.

D-l Lupșa Eugen constată că în fiecare an se întâmplă aceeași situație, societatea
Apoterm este una de utilitate publică, aceasta nu poate funcționa doar cu furnizarea către
populație a apei calde sau termoficare, nici atunci când a funcționat cu furnizarea apei reci
nu a existat un procent 1de compensare 100 %, vara costurile sunt destul de ridicate, iar
încasările din perioada iernii cu acoperă costurile, iar sistemul edilitar care a existat la
această societate, a fost desființat.
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D-na Mazuch Marinela este de părere că este necesar să existe o sursă colaterală de
sprijinire a societății.

D-l Paladie Răzvan este de părere că societatea ar trebui să se finanțeze singură.
D-l Gondec Pavel susține că singura soluție legală este majorarea de capital din

partea primăriei, societatea putea atunci când a constatat că are anumite probleme
financiare, să acceseze um împrumut la bănci comerciale, încă din primăvară, iar garant
putea sigur să fie primăria.

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 02.12.2015.

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

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
LUPȘA EUGEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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H O T Ă R Â R E A    Nr.140
Din 15.12.2015

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 15.12.2015
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.16206/2015
- referatul de specialitate al compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei

nr.15725/2015
- adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad nr.16125/11.12.2015,

înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.16189/11.12.2015
- adresa Consiliului Județean Arad, Direcția Economică  nr.16824/18.11.2015,

înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.15244/24.11.2015
- adresa Consiliului Județean Arad, Direcția Economică  nr.16826/18.11.2015,

înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.15258/24.11.2015
- adresa Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac nr.1793/24.11.2015, înregistrată

la primăria orașului Nădlac sub nr.15264/24.11.2015
- adresa Clubului Sportiv Victoria Nădlac nr.20/02.12.2015, înregistrată la primăria

orașului Nădlac sub nr.15544/02.12.2015
- referatul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Nădlac nr.15881/08.12.2015
- 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 nr.1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

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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Art.2. Se aprobă  modificarea și completarea listei de investiţii pentru anul 2015, conform

anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre modifică și completează în mod corespunzător în mod

corespunzător anexele contrare prezentei adoptate anterior.
Art.4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac și se

comunică către:
- compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei
- Instituţia Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ,

Compartiment Controlul Legalității Actelor și Contencios

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
LUPȘA EUGEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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