
ROMANI A

JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI CURTICI

315200-Curtici,str.Primăriei,nr.47,jud.Arad,tel.057/464004, fax 057/464130
E-mail: secretariatQprimariacurtici.ro

PROCES - VERBAL
al ȘEDINŢEI EXTRORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI CURTICI

din data de 14.04.2022

Încheiat azi, 14.04.2022 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Curtici,
convocată prin Dispoziţia nr.166 din data de 11.04.2022.

La şedinţă participă domnul primar Ban Ioan Bogdan și domnul jr.Nagy Iloan- secretar general.
Domnul secretar general jr. Nagy. Ioan face prezenţa şi din cei 15 consilieri locali în funcţie,

la şedinţă participă fizic, prin prezență în Sala de Consiliul, 12 consilieri, au fost 3 consilieri cu care
ședința să se desfășoare on-line conform procedurii din Anexa nr.2 la HCL nr.233/27.11.2020-
privind Regulamentul de Oraganizare și Funcţionare al Consiliului Local Curtici.

4 1.Conform art.123 alin.(1) și alin.(4) lit.a)-g) din OUG nr.57/2019 Codul Administrativ,
prin votul unanim al consilierilor prezenţi, se alege ca preşedinte de şedinţă domnul Torkoș Lorand-
Arpad și adoptă în acest sens în unanimitate HOTĂRAREA NR.69.

Domnul preşedinte de şedinţă îi asigură pe domnii consilieri că va depune tot efortul ca şedinţa să
decurgă în bune condiţii şi cu respectarea prevederilor legale. Îi roagă pe domnii consilieri să fie
disciplinaţi în luările de cuvânt, iar problemele ridicate să fie la obiect.

Domnul preşedinte de şedinţă se interesează dacă sunt persoane dornice să îşi exprime punctul de
vedere cu privire la ordinea de zi - în temeiul art.2, art.8 din Legea nr.52/2003.

4 2.Conform art.138 alin.(15) din OUG nr.57/2019 Codul Administrativ, domnul secretar
general jr.Nagy Ioan prezintă procesul verbal al şedinţei anterioare şi îl supune spre aprobare, fiind
votat cu votul “pentru” de toţi consilierii prezenţi, nefiind alte completări se adoptă HOTĂRÂREA

NR.70.
4 3.Conform art.135 alin.(1),(2),(3) și (7) din OUG nr.57/2019 Codul Administrativ ,

domnul preşedinte supune la vot ordinea de zi a şedinţei extraordinare din data de 14.04.2022, aceasta
fiind votată prin votul unanim al consilierilor prezenţi şi devine astfel HOTĂRÂREA NR.71.
ORDINEA DE ZI:

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de intrare și închirierilor de căsuțe pentru anul
2022 în incinta Ștrandului TermalCurtici.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului propriu de organizare și funcţionare -
prezentat strict pentru activitățile de colectare și transport al serviciului public de salubrizare al
"Asociaţiei de Dezvoltare intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul
Arad".
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de dezmembrare a suprafeței de teren
intravilan identificată în CF nr.310812 Curtici, cad 310812 Curtici.
7.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei unui imobil teren intravilan la domeniul privat
al orașului Curtici, judeţul Arad.

+4.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de intrare și închirierilor de căsuțe pentru anul
2022 în incinta Ștrandului Termal Curtici, inițiator primar Ban Ioan Bogdan.
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget-finanţe, agricultură, învățământ, cultură,
sănătate și familie, avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul președinte supune la vot proiectul de hotărâre care este votat cu votul „pentru” a 12 consilieri, cu
1 vot “abţinere” a domnului consilier Pilan Marcel și cu 2 voturi "împotivă” a domnului Ciumedean Gheorghe
și a domnului Sîrbuţ Mihai din cei 15 consilieri prezenți și devine astfel HOTĂRÂREA_NR.72.

+5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului propriu de organizare și funcţionare -
prezentat strict pentru activitățile de colectare și transport al serviciului public de salubrizare al
"Asociaţiei de Dezvoltare intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul
Arad", inițiator primar Ban loan Bogdan.



Comisia pentru protecția mediului, turism, activități sportive și agrement, juridică, de disciplină, apărarea
ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, muncă și protecția socială, protecția copilului, avizează
favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul președinte supune la vot proiectul de hotărâre care este votat cu votul „pentru” a 15 consilieri, din
cei 15 consilieri prezenți și devine astfel HOTĂRÂREA NR.73.

+6.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de dezmembrare a suprafeței de teren
intravilan identificată în CF nr.310812 Curtici, cad 310812 Curtici. „inițiator primar Ban Ioan Bogdan.
Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, administrarea domeniului public și privat, gospodărie
comunală, servicii, comerţ, avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul președinte supune la votproiectul de hotărâre care este votat cu votul „pentru” a 15 consilieri, din
cei 15 consilieri prezenţi și devine astfel HOTĂRÂREA NR.74.

%+7.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei unui imobil teren intravilan la domeniul
privat al orașului Curtici, judeţul Arad, inițiator primar Ban Ioan Bogdan.
Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, administrarea domeniului public și privat, gospodărie
comunală, servicii, comerţ, avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul președinte supune la vot proiectul de hotărâre care este votat cu votul „pentru” a 15 consilieri, din
cei 15 consilieri prezenți și devine astfel HOTĂRÂREA NR.75.

Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme pe ordinea de zi, domnul Torkoș Lorand-Arpad
preşedintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului local al Oraşului Curtici
din data de 14.04.2022.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces Verbal în două exemplare originale.

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează pentru legalitate,
Torkoș Lorand-Arpad Secretar general,

jr. NAGY Ioan

=


