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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

PROCESUL VERBAL
al desfăşurării şedinţei extraordinare din data de 10.02.2015 a Consiliului local Nădlac

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 10.02.2015 a
fost convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.98/05.02.2015, 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,
Porubski Ioan Dușan, Ambrus Lubomir Ivan, Kovacs Ștefan Andrei, Șomrak Dușan-
viceprimar. Lipsesc consilierii> Faur Maria Carmen, Kiszel Dușan, Balint Ioan Iaroslav,
Paladie Răzvan Florin, Hălmăjan Maria.

La ședință mai participă d-l primar Vasile Ciceac, d-l secretar Alexandru Gros, d-na
Ianecsko Alina- consilier juridic, d-l Iamriska Ioan Cristian- NT TV.

Deoarece la ședință este prezentă majoritatea consilierilor aflați în funcție, şedinţa
este legal constituită.

D-l secretar solicita sa se faca propuneri pentru alegerea presedintelui de sedinta
pentru o perioada de 3 luni, deoarece mandatul d-nei Faur Maria a expirat.

D-l Somrak Dusan propune pe d-na Mazuch Marinela.
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot alegerea in functia de presedinte de

sedinta a d-nei Mazuch Marinela pentru o perioada de 3 luni, propunere care este aprobata
in unanimitate de voturi ( 10 voturi ), votul necesar aprobarii fiind votul majoritatii
consilierilor prezenti ( 6 voturi ).

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 10.02.2015.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 27.01.2015.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru investiția
˝Reabilitarea rețelei de străzi din orașul Nădlac˝ .

4.Diverse.
Deoarece nu sunt 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 10.02.2015”, 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 27.01.2015.

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
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27.01.2015”, 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 aprobarea devizului general actualizat
pentru investiția ˝Reabilitarea rețelei de străzi din orașul 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 10 voturi DA, votul
necesar pentru aprobare fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție  ( 10
voturi ).

Se trece la pct.4. Diverse.
D-l primar sustine ca pe data de 04.02 a avut loc o conferinta de presa la care s-a

dezbatut situatia dramatic a localitatilor din judet si din tara, deoarece conform legii
bugetului de stat pe anul 2015, se pare ca nu vom primi in acest an fonduri, deoarece
conform bugetului pe care l-am avut in anul 2013, precum si conform plafonului stabilit de
lege, nu se vor primi fonduri de la bugetul de stat in acest an, prin aceasta lege nu s-a tinut
cont de faptul ca fiecare localitate are specificul ei, e vorba de numarul de locuitori, de
investitiile si activitatile din localitate, orasul Nadlac are de exemplu in subordine Centru de zi
care a fost infiintat de consiliul judetean Arad, Smurd, ambele fiind sustinute din bugetul
local.

Intentia nu este de desfiintare a serviciului Smurd, problema este lipsa de fonduri,
veniturile proprii in acest an, in situatia in care nu vom primi ceva sume, nu ne vor ajunge
pentru functionare, in plus mai sunt si chiriile la localurile scolare care trebuie platite,
proiectele de fonduri europene care necesita cofinantare, se doreste atragerea atentiei
mass-media, a organelor abilitate ale statului.

Este impotriva desfiintarii serviciului Smurd, in anul 2010 s-a luptat pentru infiintarea
acestuia, pentru aducerea la Nadlac, deoarece era o prioritate pentru locuitori, cetatenii
platesc impozite si taxe, mai exista si impozitul pe venit, unii locuitori nu au inteles de fapt
ca ideea nu este de desfiintare a serviciului Smurd, ci de atragere de fonduri, aducerea
banilor de la consiliul judetean, ministerul finantelor, multe dintre localitati se afla in situatia
noastra.

D-l Harazin Andrei sustine ca a fost sesizat de mai multi locuitori din zona Viile vechi,
de lipsa trecerii de pietoni care are legatura cu autostrada, aceasta trecere nu are vreo
finalitate, de asemenea a fost interpelat de podul de la primul duleu care a fost rupt de
camioanele de tonaj greu , a fost adusa piatra, insa canalizare a fost astupata, este apa, nu
se poate circula, in gradinile si curtile oamenilor balteste apa si au fost nevoiti sa o scoata cu
pompele.

D-l primar sustine ca intr-adevar acea trecere de pietoni nu are finalitate, la data la
care se va efectua receptia lucrarii, se va prezenta aceasta problema, referitor la pod, d-l
viceprimar va merge sa vada despre ce este vorba si se va intervene cu utilajele de care se
dispune, societatea Mambo a circulat pe acolo, a avut acceptul compartimentului urbanism
de a circula pe acel drum, fara cunostinta primarului.

D-l Palis Gligor completeaza ca exista numerate sesizari referitor la faptul ca acea
portiune de drum este stricata.

D-l primar sustine ca a facut sesizare in acest sens si la politie, va lua aceasta
problema din nou la verificat.

D-l Palis Gligor sustine ca pentru tronsonul II al autostrazii nu s-au primit nici un fel
de despagubiri, cei de la CNADNR au intrat pe terenul oamenilor, nici macar de la impozit
pentru teren nu au fost radiati, sumele stabilite prin HG nu sunt indestulatoare, deoarece
valorile terenurilor din zona sunt mult mai ridicate.

D-na Mazuch Marinela sustine necesitatea transmiterii bugetului pentru anul 2015
catre consilierii locali pe email, pentru a se putea pregati pentru sedinta de buget, pentru
analiza la comisii, functie de venituri, ce se poate efectua in acest an cu titlu de cheltuieli, la
ce se poate renunta, care sunt prioritatile.
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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 10.02.2015.

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

Președinte de ședință Secretar
Mazuch Marinela Luminita Felicia Alexandru Gros
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

PROCESUL VERBAL
al desfăşurării şedinţei extraordinare din data de 19.02.2015 a Consiliului local Nădlac

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 19.02.2015 a
fost convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.112/16.02.2015, 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,
Porubski Ioan Dușan, Ambrus Lubomir Ivan, Paladie Răzvan Florin, Hălmăjan Maria, Kovacs
Ștefan Andrei, Faur Maria Carmen, Șomrak Dușan- viceprimar. Lipsesc consilierii: Kiszel
Dușan, Balint Ioan Iaroslav, Ambrus Lubomir Ivan.

La ședință mai participă: d-l secretar Alexandru Gros, d-na Ianecsko Alina- consilier
juridic, d-l Mărginean Ioan-reprezentant al cetățenilor.

Deoarece la ședință este prezentă majoritatea consilierilor aflați în funcție, şedinţa
este legal constituită.

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 19.02.2015.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 10.02.2015.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a documentatiei
tehnice, a valorii totale, precum și a cofinanțării din bugetul local a proiectului Continuare
lucrari #Construire drum de legătură transfrontalier Nădlac- Csanadpalota#.

4.Diverse.
Deoarece nu sunt 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 19.02.2015”, care este aprobat cu 11 voturi DA, 1
abținere- Faur Maria, 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 10.02.2015.

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 extraordinare a Consiliului local Nădlac din
data de 10.02.2015”, acesta fiind aprobat cu 11 voturi DA, 1 abținere Faur Maria, votul
necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 7
voturi ).

Se trece la pct.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a
documentatiei tehnice, a valorii totale, precum și a cofinanțării din bugetul local a proiectului
Continuare lucrari #Construire drum de legătură transfrontalier Nădlac- Csanadpalota#.



2

D-na Mazuch Marinela susține că este vorba de tronsonul 3, construire tronson
Independenței- Slavici, trotuare, accese, șanțuri, la data la care va fi bugetat, se va da
drumul la procedura de achiziții.

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 12 voturi DA,
votul necesar pentru aprobare fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție  ( 10
voturi ).

Se trece la pct.4. Diverse.
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 19.02.2015.

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

Președinte de ședință Secretar
Mazuch Marinela Luminita Felicia Alexandru Gros
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