ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC
PROCESUL VERBAL
al şedinţei extraordinare din data de 15.04.2015 a Consiliului local Nădlac
Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 15.04.2015 a
fost convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.202/09.04.2015, prin
convocator şi înmânarea invitaţiilor.
La lucrările şedinţei participă următorii consilieri: Harazin Andrei, Lupșa Eugen,
Bodnărescu Vasile Constantin, Mazuch Marinela Luminița Felicia, Kszenics Pavel, Paliș Gligor,
Ambrus Lubomir Ivan, Kovacs Ștefan Andrei, Kiszel Dușan, Halmajan Maria, Faur Maria
Carmen, Paladie Răzvan Florin, Șomrak Dușan- viceprimar. La ședință lipsesc consilierii:
Balint Ioan Iaroslav, Porubski Ioan Dușan.
La ședință mai participă:
- din partea primăriei orașului Nădlac: Vasile Ciceac- primar, Alexandru Gros- secretar,
Gondec Pavel- șef serviciu buget, Iamrișka Ioan Cristian- referent birou administrativsecretariat, Ianecsko Alina- consilier juridic.
D-l secretar constată legalitatea constituirii ședinței, deoarece este prezentă
majoritatea consilierilor aflați în funcție.
Preşedintele de şedinţă, d-na Mazuch Marinela, 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 15.04.2015.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 31.03.2015.
3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului
Local al oraşului Nădlac pe anul 2015.
4.Diverse.
Deoarece nu sunt completări 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 15.04.2015”, care este aprobat cu 13 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 31.03.2015.
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
31.03.2015”, acesta fiind aprobat cu 13 voturi DA, votul necesar pentru adoptarea
proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 7 voturi ).
Se trece la pct.3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al Consiliului Local al oraşului Nădlac pe anul 2015.
Din partea comisiilor de specialitate se acordă aviz favorabil, susține președintele de
ședință, întrebând totodată dacă există obiecții sau nelămuriri.
D-l Gondec Pavel precizează că este vorba doar de modificarea sursei de finanțare,
astfel cum rezultă din referat, dacă există nelămuriri, întrebări în ce privește referatul depus.
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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 13 voturi DA,
votul necesar pentru aprobare fiind votul majoritatii consilierilor în funcție ( 8 voturi ).
Se trece la pct.4. Diverse.
D-l primar susține că s-a depus la primărie o cerere de demisie din funcția de membru
în consiliul de administrație din cadrul Clubului sportiv Victoria Nădlac de către d-l Paliș
Gligor, cerere care ar necesita să fie analizată.
D-l Somrak Dusan precizează că încă nu și-a depus în scris demisia din funcția de
membru în consiliul de administrație, însă în cursul zilei de astăzi o va depune la registratură,
astfel că aceste 2 demisii ar putea să fie analizate concomitent.
D-na Mazuch Marinela susține că se va lua act de demisiile depuse, iar la următoarea
ședință este necesară elaborarea unui proiect de hotărâre prin care să fie numiți noi membri
din partea consiliului local care să facă parte din consiliul de administrație la Clubul sportiv
Victoria Nădlac. Ridică problema întreținerii spațiilor verzi din localitate, întreținerea
domeniului public, deoarece situația acestuia este deplorabilă.
D-l primar susține că s-a analizat această problemă, există 2 variante de rezolvare a
situației, încheierea unui contract de prestări servicii de întreținere spații verzi în limita
bugetului aprobat, sau angajarea unor persoane care să poată fi trase la răspundere.
D-na Mazuch Marinela întreabă care este suma aprobată în buget pentru spații verzi în
anul 2015, totodată este de părere că ar trebui făcută o ofertă publică, poate există persoane
interesate, dacă nu la Nădlac, în alte localități, care ar efectua aceste lucrări în limita sumei
alocate în acest an în buget.
D-l Gondec Pavel susține că există alocat la acest capitol în anul 2015 suma de 30.000
lei.
D-na Mazuch Marinela este de părere că domeniul public nu poate fi întreținut doar de
câte o singură persoană, este necesar să fie găsită o soluție, funcție și de sumele existente în
buget.
D-l Paladie Răzvan este de părere că soluția angajării unui număr de 1,2 persoane ar fi
mai avantajoasă din punct de vedere financiar, trebuie văzută însă care ar fi posibilitatea a
de a fi angajat cineva, parcul mare arată dezastruos, nu se mai poate merge să te plimbi
acolo.
D-na Mazuch Marinela este de părere că soluția care se va adopta aparține
executivului, consiliul doar a ridicat problema existentă care necesită a fi rezolvată.
D-l Paladie Răzvan este de părere că aceste lucrări este necesar să fie de calitate, în
parcul mic s-a făcut o instalație de autoirigare, aceasta să se și folosească, atunci când se
face o investiție, este bine să vedem care sunt și costurile menținerii acesteia, este exact
situația de achiziționare a unui autoturism scump, la care s-ar asigura revizie cu piese ieftine.
D-l Ambrus Lubomir susține că, de exemplu în alte localități vecine întreținerea
spațiilor verzi se efectuează de către beneficiarii de ajutor social, la fel și în localitatea MakoUngaria, spațiile florale, cositul ierbii, care se adună zilnic, la noi beneficiarii de ajutor social
lucrează o oră în fiecare zi.
D-l Paladie Răzvan susține că este o problemă de control a beneficiarilor de ajutor
social.
D-l primar susține că în ce privește beneficiarii de ajutor social care efectuează diferite
lucrări, calitatea acestora este îndoielnică, sunt oameni nepregătiți, nu este cine să fie tras la
răspundere pentru calitatea lucrărilor, florile trebuie udate la timp, se va căuta posibilitatea
de angajare a 2 persoane pentru întreținerea de spații verzi și florale deoarece cel puțin va
exista posibilitatea de a se verifica calitatea lucrărilor executate.
D-na Mazuch Marinela este bine să existe cel puțin anumite servicii minime la primărie,
cosit iarbă, lucrări de întreținere, era bine atunci când a existat la primărie serviciul de
gospodărie comunală, de exemplu la grădiniță era necesar să fie bătute 3 scânduri care au
căzut, însă nu a avut cine.
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D-l primar susține că persoana care este angajată la piață, poate face asemenea
reparații minore, toate lucrările și serviciile de întreținere se efectuează funcție de sumele
existente în buget, aceste lucrări puteau fi efectuate și de către angajații serviciului din cadrul
societății Apoterm Nădlac SA care se află în subordinea consiliului, eventual se va căuta
posibilitatea de angajare a 2 persoane pentru întreținere spații verzi și reparații.
D-l Ambrus Lubomir este de părere că ar fi bine să fie plantate nu numai flori de
sezon, dar și plante perene care rezistă de la un an la altul.
D-l primar susține că și florile perene, sunt care înfloresc numai un sezon, cum sunt de
exemplu lalelele, dacă consilierii cunosc anumite flori pe care le-ar recomanda, este
binevenită o recomandare în acest sens.
Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, nefiind alte
discuții, d-na Mazuch Marinela- preşedinte de şedinţă declară închise lucrările şedinţei
extraordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 15.04.2015.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare originale.
Președinte de ședință
Mazuch Marinela Luminita Felicia

Secretar
Alexandru Gros
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