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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

PROCESUL VERBAL
al desfăşurării şedinţei ordinare din data de 27.01.2015 a Consiliului local Nădlac

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 27.01.2015 a fost
convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.59/20.01.2015, prin convocator şi
înmânarea invitaţiilor.

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

La ședință mai participă d-l primar Vasile Ciceac, d-l secretar Alexandru Gros, d-na
Ianecsko Alina- consilier juridic, d-l Istvanovicz Călin- compartiment urbanism, d-na Ilieș
Ioana Dorina și d-l Aldea Ioan- compartiment administrarea patrimoniului local, d-l
Mărginean Ioan- cetățean, d-l Iamriska Ioan Cristian- NT TV.

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

Preşedintele de şedinţă, d-na Faur Maria, 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 27.01.2015.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 09.01.2015.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii dreptului de folosință gratuită
asupra terenului atribuit, în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.12 din
30.01.2014, d-nei Kis Alina-Gabriela și d-lui Kis Venczel.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării terenului proprietatea Orașului
Nădlac, în suprafață de 92221 mp, parcela nr.cad.303565, evidențiată în CF nr.303565
Nădlac.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării terenului proprietatea Orașului
Nădlac, în suprafață de 2432 mp, parcela nr.cad.305895, evidențiată în CF nr.305895
Nădlac.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând persoanele fizice care au
promovat examenul de atestare a calității de administrator de imobile.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere
nr.9948/03.09.2013.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes
local, care vor fi prestate de beneficiarii Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat,
pentru anul 2015.

9.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului Consiliului Local
Nădlac în Adunarea generală a S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

10.Prezentarea raportului de activitate al Bibliotecii orășenești Nădlac pe anul 2014,
precum și a calendarului acțiunilor propuse pentru anul 2015.

11.Diverse.
D-l primar propune introducerea punctelor 11, 12 astfel:
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- proiect de hotărâre privind luarea măsurilor de înlăturare a neregulilor în activitatea
financiar- contabilă și/sau fiscală a S.C. APOTERM NĂDLAC S.A. dispuse prin Decizia
nr.58/ 09.01.2015 emisă de directorul adjunct al Camerei de Conturi Arad
- proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al comisiei de negociere a
nivelului chiriilor pentru localurile școlare.

Deoarece nu sunt alte 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 27.01.2015”, cu propunere de completare, care este
aprobat cu 3 voturi DA, 1 abținere: Kovacs Ștefan, 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
extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 09.01.2015.

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 extraordinare a Consiliului local Nădlac din
data de 09.01.2015”, acesta fiind aprobat cu 13 voturi DA, 1 abținere Kovacs Ștefan, votul
necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 8
voturi ).

Se trece la pct.3. Proiect de hotărâre privind 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea
retragerii dreptului de folosință gratuită asupra terenului atribuit, în baza prevederilor
Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.12 din 30.01.2014, d-nei Kis Alina-Gabriela și d-lui Kis
Venczel.

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.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării terenului
proprietatea Orașului Nădlac, în suprafață de 92221 mp, parcela nr.cad.303565, evidențiată
în CF nr.303565 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.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării terenului
proprietatea Orașului Nădlac, în suprafață de 2432 mp, parcela nr.cad.305895, evidențiată în
CF nr.305895 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.6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând persoanele
fizice care au promovat examenul de atestare a calității de administrator de imobile.

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.7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de
închiriere nr.9948/03.09.2013.

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 ).
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Se trece la pct.8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de
lucrări de interes local, care vor fi prestate de beneficiarii Legii nr.416/2001, privind venitul
minim garantat, pentru 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 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 acordarea unui mandat reprezentantului
Consiliului Local Nădlac în Adunarea generală a S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

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 ).

D-na Mazuch Marinela este de părere că reprezentantul orașului Nădlac ar trebui să
solicite situația referitor la modalitatea folosirii banilor, ce s-a investit pe raza orașului Nădlac
în perioada 2013-2014.

D-l primar completează că ar fi bine să se intereseze și de cota de cofinanțare care
revine orașului Nădlac în anul 2015 în proiectul master plan cu Compania de Apă.

Se trece la pct.10. Prezentarea raportului de activitate al Bibliotecii orășenești Nădlac
pe anul 2014, precum și a calendarului acțiunilor propuse pentru anul 2015.

D-na Mazuch Marinela este de părere că d-na Mako Jelmira ar fi trebuit să fie
prezentă la ședință pentru susținerea raportului, de asemenea având în vedere punctul
următor de pe ordinea de zi, era bines ă participle cineva și din partea S.C. APOTERM
NĂDLAC S.A.

Se trece la pct.11. Proiect de hotărâre privind luarea măsurilor de înlăturare a
neregulilor în activitatea financiar- contabilă și/sau fiscală a S.C. APOTERM NĂDLAC S.A.
dispuse prin Decizia nr.58/ 09.01.2015 emisă de directorul adjunct al Camerei de Conturi
Arad.

D-l Bodnărescu Vasile susține că a discutat cu reprezentanții societății care susțin că
nu au primit metodologia de inventariere din partea aparatului primăriei.

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

Se trece la pct.12. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al comisiei
de negociere a nivelului chiriilor pentru localurile școlare.

D-l Paladie Răzvan este de părere că referitor la contractul cu parohia ortodoxă este
necesar completarea cu propunerea de efectuare de lucrări de reparații la grădiniță și localul
nr.3.

D-l Lupșa Eugen, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, susține că au fost
două întrevederi referitor la chiriile pentru localurile școlare, la parohia evanghelică luterană
cuantumul chiriei propus este de 17500 lei cu angajamentul de a se realiza bransamentul de
curent trifazic la localul Jozef Gregor Tajovsky Nădlac, Parohia Ortodoxă Română - chiria
lunară în sumă de 9.100 lei şi angajamentul ca sa efectueze reparatiile necesare la localul
gradinitei de pe strada Horia, Parohia Romano-Catolică  chiria  lunară în sumă de 3.576 lei,
Parohia Greco-Catolica chiria lunară în sumă de 2.351 lei.

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

Se trece la pct.13. Diverse.
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D-l Paliș Gligor susține că pentru Clubul sportiv în anul 2015 ar fi necesar un buget de
aproximativ 360000 lei, sigur există posibilitatea de încadrare în cheltuieli și la un cuantum
de 75 %, sunt secții nou înființate care au nevoie de susținere financiară, există competiții
sportive care se finalizează la vară, la care s-a depus participarea, fiind necesar susținerea la
campionate.

D-l primar susține că pentru moment bugetul nu a fost încă aprobat, sigur se poate
funcționa pe cota de 1/12.

D-na Faur Maria este de părere că ar fi necesar să se solicite un aviz de principiu
pentru susținerea activităților sportive ale Clubului.

D-l primar susține că sigur toate activitățile sunt importante, copii sunt cei care ne
reprezintă, scot în evidență orașul Nădlac, sunt persoane care se ocupă de ei, la arte
marțiale de exemplu participă un număr de aproximativ 50 copii, 2 sunt campioni naționali.

D-l Paliș Gligor susține că costisitoare sunt cheltuielile de transport, cazare, masă,
taxe de participare, sunt competiții la care participarea în cadrul uneia, contează la
următoarea.

Nefiind alte discuții, președintele de ședință supune la vot susținerea financiară în
anul 2015 a Clubului sportiv, fiind pronunțate 14 voturi DA, fiind acordat un aviz de principiu
în acest sens.

D-l Paladie Răzvan întreabă dacă din partea Consiliului județean s-a primit bugetul
pentru necesarul de investiții pentru proiectele în derulare.

D-l primar susține că conform legii bugetului pentru anul 2015, orașul Nădlac nu va
primi vreo sumă în acest sens, așa o situație nu s-a mai întâmplat până în prezent, sunt
localități care nu vor avea ce face cu sumele primate, iar noi nu vom avea bani pentru
funcționare, sumele care există în buget nu vor ajunge nici pentru 7 luni de supraviețuire, o
suoluție este stingerea iluminatului stradal după orele 22,00 până la orele 5,00, referitor la
Master plan cu Compania de Apă este necesar să vedem cât costă cofinanțarea deoarece nu
avem bani, la fel proiectele aflate în derulare la care este necesar cofinanțare din partea
orașului- campus școlar, școala nr.2, drumul Nădlac- Csanadpalota.

D-na Mazuch Marinela este de părere că aceasta va frâna dezvoltarea orașului, nu
vom putea să ne dezvoltăm.

D-l Paladie Răzvan susține că locuitorii sunt nemulțumiți de situația drumurilor după
lucrările efectuate la canalizarea orașului, reprezentanții societății Selina să fie convocați, să
repare drumurile stricate, situația a fost creată de către societatea care efectuează lucrările
la canalizare, ei fiind obligați să readucă drumurile la starea inițială, să nu mai lucreze pe
domeniul public până ce nu remdiază situațiile create.

D-l primar susține că s-a trimis adresă de atenționare, în depozit nu mai există piatră,
la ședința viitoare vor fi invitați și reprezentanții societății pentru a-și expune punctul de
vedere.

D-na Faur Maria susține că sunt podețe la care nu se poate intra, drumuri
impracticabile.

D-l Paladie Răzvan susține că pe str. Crișan nu se poate intra, trebuie găsită o
modalitate de constrângere, să nu se mai lucreze pe domeniul public până ce nu se
remediază stricăciunile create, d-l Kovacs Ștefan la ședința Aga să pună în vedere și această
problemă.

D-l Paliș Gligor întreabă care este situația asfaltării drumurilor.
D-l primar susține că funcție de sumele care vor fi alocate de govern, aceste lucrări se

vor efectua sau nu.
D-na Mazuch Marinela ridică problema persoanelor care locuiesc la clădirea orașului,

sediu administrativ, să fie luate măsuri pentru evacuarea acestora.
D-l Aldea Ioan susține că d-l Pop Ioan a înregistrat un număr de 14 persoane care

sunt în acel imobil.
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D-l Lupșa Eugen este de părere că muncitorii care lucrează la campus ar trebui să fie
cazați totuși în condiții normale.

D-l Paladie Răzvan întreabă care este situația lucrărilor la campusul școlar.
D-l primar susține că există finanțare aprobată din partea UE, însă nu avem

cofinanțare.
D-l Balint Ioan ridică problema panoului din fața localului școlar de pe str. Victoriei,

sunt unele afișe care nu sunt de actualitate, să fie luate măsuri pentru ridicarea acestora.
D-l primar susține că dacă se acorda o mână de ajutor, poate cele expuse de pe

panou erau realizate.
Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, nefiind alte

discuții, d-na Faur Maria - preşedinte de şedinţă declară închise lucrările şedinţei ordinare a
Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 27.01.2015.

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

Președinte de ședință Secretar
Faur Maria Carmen Alexandru Gros
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

PROCESUL VERBAL
al desfăşurării şedinţei extraordinare din data de 09.01.2015 a Consiliului local Nădlac

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 09.01.2015 a
fost convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.11/05.01.2015, prin
convocator şi înmânarea invitaţiilor.

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

La ședință mai participă 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.

Preşedintele de şedinţă, d-na Faur Maria, 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 09.01.2015.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 22.12.2014.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de
dezvoltare din excedentul bugetului local, aferente anului 2014.

4.Informare referitor la adresele Curții de Conturi a României, Camera de Conturi
Arad, înregistrate la primăria orașului Nădlac sub nr.15668, 15669/23.12.2014.

5.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 09.01.2015”, 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 22.12.2014.

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
22.12.2014”, 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 acoperirii definitive a
deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local, aferente anului 2014.

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 majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ).
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Se trece la pct.4. Informare referitor la adresele Curții de Conturi a României,
Camera de Conturi Arad, înregistrate la primăria orașului Nădlac sub nr.15668,
15669/23.12.2014, nefiind discuții se trece la pct.5. Diverse.

Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, nefiind alte
discuții, d-na Faur Maria - preşedinte de şedinţă declară închise lucrările şedinţei
extraordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de

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

Președinte de ședință Secretar
Faur Maria Carmen Alexandru Gros
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