ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

PROCESUL VERBAL
al şedinţei extraordinare din data de 09.06.2015 a Consiliului local Nădlac

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 09.06.2015 a
fost convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.306/04.06.2015, prin
convocator şi înmânarea invitaţiilor.
La lucrările şedinţei participă următorii consilieri: Harazin Andrei, Lupșa Eugen,
Bodnărescu Vasile Constantin, Kszenics Pavel, Paliș Gligor, Kiszel Dușan, Halmajan Maria,
Balint Ioan Iaroslav, Porubski Ioan Dușan, Mazuch Marinela Luminița Felicia, Paladie Răzvan
Florin, Șomrak Dușan- viceprimar. Lipsesc consilierii: Ambrus Lubomir Ivan, Kovacs Ștefan
Andrei, Faur Maria Carmen.
La ședință mai participă:
- din partea primăriei orașului Nădlac: Vasile Ciceac- primar, Alexandru Gros- secretar,
Gondec Pavel- șef serviciu buget, Iasovics Claudiu- inspector compartiment informatizare,
Iamrișka Ioan Cristian- referent birou administrativ-secretariat, Ianecsko Alina- consilier
juridic.
Se 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 extraordinare a
Consiliului local din data de 09.06.2015.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 26.05.2015.
3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2015.
4.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.2 al Hotărârii Consiliului
Local Nădlac nr.21/19.02.2015.
5.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local
Nădlac nr.137/06.11.2014.
6.Diverse.
Deoarece nu sunt 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 09.06.2015”, care este aprobat cu 12
voturi DA, 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
ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 26.05.2015.
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
26.05.2015”, acesta fiind aprobat cu 12 voturi DA, votul necesar pentru adoptarea
proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 7 voturi ).
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Se trece la pct.3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2015.
Nefiind discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, acesta fiind aprobat cu 12 voturi DA, votul
necesar pentru aprobare fiind votul majorității consilierilor în funcție ( 8 voturi ).
Se trece la pct.4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.2 al
Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.21/19.02.2015.
D-l Paladie Răzvan susține că în referatul compartimentului de specialitate se face
referire la un email primit din partea Breco Oradea și nu se cunoaște ce conține acel email.
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, 1
abținere- Paladie Răzvan, votul necesar pentru aprobare fiind votul a 2/3 din numărul
consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).
Se trece la pct.5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii
Consiliului Local Nădlac nr.137/06.11.2014.
D-l Paladie Răzvan susține că din documentația trimisă nu rezultă dacă este vorba de
contract nou sau o prelungire a contractului existent, de asemenea dacă este vorba de
contractul vechi nu se cunosc clauzele acestuia deoarece nu s-a trimis consilierilor.
D-l primar precizează că este vorba despre o prelungire a contractului existent, de
asemenea suma contractuală va scădea deoarece nu mai este necesară acea sumă care s-a
stabilit inițial.
D-l Gondec Pavel precizează că având în vedere faptul că se propune doar
modificarea unui articol la hotărâre, este clar că nu este vorba de un nou contract, contractul
nu a fost trimis consilierilor, acesta conține un număr de 80 pagini, dar oricine dorește îl
poate analiza la sediul primăriei, referitor la data limită, aceasta nu a fost precizată deoarece
banca nu dorește precizarea acestui termen, va fi agreată de comun acord cu această
instituție.
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 10 voturi DA, 2
abținere- Paladie Răzvan, Hălmăjan Maria, votul necesar pentru aprobare fiind votul a 2/3
din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).
Se trece la pct.6. Diverse.
D-l Paladie Răzvan susține că la ședința anterioară a solicitat să fie organizată o
ședință comună cu executivul, consilierii locali, precum și constructorii care derulează diferite
lucrări pe raza orașului, ca de exemplu campusul școlar, școala.
D-l Porubski Ioan este de părere că ar fi bine să se facă vizite în teren.
D-l Paladie Răzvan susține că la ședința anterioară a solicitat efectuarea situației de
către serviciul poliției locale, compartiment administrarea patrimoniului local referitor la
casele părăsite, situația domeniului public din fața gospodăriilor.
D-l primar prezintă adresa S.C. GENESYS MEDICAL CLINIC S.R.L. care intenționează
deschiderea unui punct de lucru de recoltare de analize de laborator, solicitând închirierea
ultimei încăperi din spațiul situat pe str. G. Coșbuc, nr.62, deoarece acesta dispune de lumină
naturală, nedorind încăperea din mijloc, care a fost închiriată până în prezent, programul de
recoltare fiind zilnic între orele 07,00-15,00, fiind în beneficiul locuitorilor, efectuându-se o
evaluare a stării de sănătate a locuitorilor, nefiind necesar deplasarea în altă localitate pentru
recoltare analize, această societate intenționând să renoveze și să întrețină această încăpere,
pentru ședința viitoare urmând a fi întocmit proiectul de hotărâre în vederea închirierii prin
licitație publică a acestei încăperi.
D-l Lupșa Eugen susține că apartamentul este formal din 3 încăperi, dacă există
posibilitatea de închiriere doar a uneia singure, de ce nu se închiriază tot apartamentul.
D-l primar susține că una dintre încăperi a fost închiriată către o altă societate, deci
există posibilitatea închirierii doar a unei singure încăperi, societatea de asemenea dorește o
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singură încăpere din acest apartament, face precizarea că societatea va face recoltări zilnic,
iar analizele vor fi făcute la Arad.
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 09.06.2015.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare originale.
Președinte de ședință
Lupșa Eugen

Secretar
Alexandru Gros
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