
  
 
      
           

              

 
        

 

HOTĂRÂREA Nr.104 
      din 24.11.2020 

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac 

din data de 09.11.2020 

 
 

 Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 

24.11.2020, 
 Având în vedere: 

- prevederile art.138(15) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, actualizată 
 În temeiul art.139(1) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, actualizată 

 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

 
Art.1. Se aprobă procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local 

Nădlac din data de 09.11.2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
Art.2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac 

și se comunică către: 

- Instituţia Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios 

Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor și 
Contencios 
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Anexa la HCL nr.104/24.11.2020 

 
PROCESUL VERBAL  

al şedinţei extraordinare din data de 09.11.2020 a Consiliului local Nădlac 

 
Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 09.11.2020 a 

fost convocată în baza Dispoziției primarului orașului Nădlac nr.396 din 05.11.2020, prin 

convocator şi înmânarea invitaţiilor. 
 La lucrările şedinţei participă consilierii locali: Abraham Milan-Iaroslav, Albu Cosmin-
Cristian, Bocea Alexandru-Marian, Bonțea Maria-Carolina, Franio Ștefan-Emilian, Hegyes Mihai-

Ferencz, Huszarik Alexandrina-Nicoleta, Karkuș Radomir-Călin-Ștefan, Kelo Milan, Onuțe Dan-
Ioan, Paladie Răzvan-Florin, Patean Tiberiu, Somrak Dușan, Suslak Marek-Andrei, Vaș Ladislau 
( toţi consilierii locali în funcţie sunt prezenţi ). 

     La lucrările ședinței, din partea primăriei orașului Nădlac participă: primar Ioan-Radu 
Mărginean, secretar general Gros Alexandru, Ianecsko Alina- consilier juridic, Iamriska Ioan-
Cristian- referent compartiment managementul proiectelor care asigură înregistrarea audio-

video a ședinței.  
    Dl secretar general constată faptul că, convocarea consiliului local în ședința de astăzi a 

fost efectuată conform prevederilor Codului administrativ, respectiv Ordonanţa de urgenţă 

nr.57 din 2019, cu modificările şi completările ulterioare, în baza dispoziției primarului orașului 
Nădlac nr.396 din 05.11.2020 și deoarece toţi consilierii locali aflați în funcție sunt prezenți la 

lucrările ședinței, este asigurat cvorumul necesar întrunirii, declarând în acest sens ședința 
legal constituită. 

În continuare, președintele de ședință- Paladie Răzvan-Florin, prezintă pct.1, respectiv 

proiectul ordinei de zi al şedinţei Consiliului Local de astăzi, astfel :  
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a 

Consiliului local din data de 09.11.2020. 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a 
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 02.11.2020. 

3.Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 

Nădlac. 
          4.Diverse. 

Deoarece nu există propuneri de modificare a ordinei de zi, materialele fiind trimise 

consilierilor pe email, preşedintele de şedinţă supune la vot „Proiectul de hotărâre privind 
aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 
09.11.2020”, toți consilierii prezenți fiind de acord, fiind întrunită majoritatea necesară 

adoptării hotărârii, votul necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre fiind majoritatea 
consilierilor prezenţi ( 8 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 02.11.2020. 

Nefiind discuții referitor la acest punct, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind 

pronunțate 15 voturi DA, fiind întrunită majoritatea necesară aprobării, votul necesar fiind 
votul majorității consilierilor prezenți ( 8 voturi ). 
          Se trece la pct.3. Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Nădlac. 
 Preşedintele de şedinţă face precizarea că componenţa a fost votată la şedinţa 
anterioară a consiliului local, respectiv  numărul de consilieri care va face parte din fiecare 

comisie în parte, solicitând să se facă propuneri nominale pentru fiecare din cele 3 comisii de 
specialitate. Acesta solicită să se facă propuneri pentru comisia pentru amenajarea 

teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală- 5 membri. 

 Dl Vaş Ladislau propune pe: Paladie Răzvan-Florin, Abraham Milan-Iaroslav, Suslak 

Marek-Andrei. 
 Propunerea este supusă la vot şi aprobată în unanimitate de voturi. 
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 Dl Somrak Duşan propune pe dl Somrak Duşan. 

 Dna Huszarik Alexandrina-Nicoleta propune pe Onuţe Dan-Ioan. 
 Propunerile sunt supuse la vot, fiind aprobate în unanimitate de voturi. 

Preşedintele de şedinţă solicită să se facă propuneri pentru comisia comisia pentru 

activităţi economico-financiare, agricultură, juridică şi de disciplină- 5 membri. 
 Dl Suslak Marek Andrei propune pe: Vaş Ladislau, Bocea Alexandru-Marian, Patean 

Tiberiu. 
Propunerea este supusă la vot şi aprobată în unanimitate de voturi. 

 Dl Somrak Duşan propune pe dl Kelo Milan. 
 Dna Huszarik Alexandrina-Nicoleta propune pe dl Hegyes Mihai Ferencz. 

Propunerile sunt supuse la vot, fiind aprobate în unanimitate de voturi. 

Preşedintele de şedinţă solicită să se facă propuneri pentru comisia pentru activităţi 

social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, 
protecţie copii, tineret şi sport- 7 membri. 

Dl Paladie Răzvan-Florin propune pe: Karkuş Radomir-Călin-Ştefan, Albu Cosmin-

Cristian, Bocea Alexandru-Marian, Suslak Marek-Andrei. 
Propunerea este supusă la vot, voturile fiind pronunţate astfel: 8 voturi DA- Abraham 

Milan-Iaroslav, Albu Cosmin-Cristian, Bocea Alexandru-Marian, Karkuș Radomir-Călin-Ștefan, 

Paladie Răzvan-Florin, Patean Tiberiu, Suslak Marek-Andrei, Vaș Ladislau, 7 abţineri: Bonțea 
Maria-Carolina, Franio Ștefan-Emilian, Hegyes Mihai-Ferencz, Huszarik Alexandrina-Nicoleta, 
Somrak Dușan, Kelo Milan, Onuțe Dan-Ioan. 

Dl Somrak Duşan îşi motivează abţinerea pe prevederile art.124(4) din Codul 
administrativ, respectiv pe faptul că autorităţile care aparţin administraţiei publice locale se 
organizează pe principalele domenii de activitate, cu respectarea următoarelor prevederi: 

„Numărul locurilor ce revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor locali independenţi în 
fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul local, cu respectarea configuraţiei 
politice de la ultimele alegeri locale.” Având în vedere prevederile mai sus menţionate, 

conform configuraţiei politice de la ultimele alegeri, deoarece cel mai mare număr de voturi au 
avut UDSCR şi PSD, propune ca membri în comisie pe: Bonţea Maria-Carolina, Franio Ştefan-

Emilian, Somrak Duşan din partea UDSCR. 
Dna Huszarik Alexandrina-Nicoleta din partea PMP propune pe dna Huszarik 

Alexandrina-Nicoleta. 

Dl Vaş Ladislau susţine că având în vedere configuraţia de la ultimele alegeri locale, 
algoritmul este respectat. 

Dl secretar general face precizarea că consilierii locali PSD, PNL, Pro România au depus 

propuneri ca un grup, propunerile nefiind efectuate separat de fiecare partid politic care este 
parte a grupului, iar UDSCR şi PMP au făcut propunerile separat. 

Dl Paladie Răzvan-Florin susţine că propunerea s-a efectuat cu respectarea art.124(5) 

din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: „Nominalizarea membrilor 
fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenţi de către 
consiliul local, avându-se în vedere, de regulă, opţiunea acestora, pregătirea lor profesională şi 

domeniul în care îşi desfăşoară activitatea”… 
Se supune la vot propunerea ca dna Huszarik Alexandrina-Nicoleta să facă parte din 

această comisie, toţi consilierii prezenţi fiind de acord. 

Dl Hegyes Mihai-Ferencz solicită să se precizeze care partid politic a obţinut cel mai 
mare număr de voturi la ultimele alegeri locale. 

Dl Paladie Răzvan-Florin solicită ca acesta să precizeze la ce categorie se referă, primar 

sau consiliul local, în situaţia în care acesta se referă la consiliul local, cel mai mare număr l-a 
avut UDSCR cu 742 sau 724 voturi, nu ştie exact, iar PSD 714 de voturi, numărul de consilieri 

locali care a revenit fiecăruia dintre cele două partide este de 4 consilieri locali. 
Dl Hegyes Mihai-Ferencz constată că votul consilierilor locali din cele două partide, 

UDSCR şi PMP, nu prea contează, că oricum ceilalţi consilieri de la masă pot lua singuri decizii. 
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Trebuia să existe cel puţin respect faţă de locuitorii oraşului care sunt de naţionalitate slovacă, 

care au votat consilierii UDSCR. 
Dna Huszarik Alexandrina-Nicoleta este de părere că nici măcar nu sunt lăsaţi să 

vorbească. 

Dl Somrak Duşan face precizarea că aşa cum se constată consilierii PNL cu PSD merg 
împreună. 

Dl Vaş Ladislau susţine că grupul este alcătuit dintr-un număr de 8 consilieri locali, 

consilierii locali din cele 2 formaţiuni politice fiind în număr de 7, iar această situaţie nu va fi 
schimbată niciodată. 

Dl Hegyes Mihai-Ferencz susţine că minoritatea slovacă atunci când a mers la vot, au 

avut anumite aşteptări, iar acum se află în situaţia de a nu-şi putea pune persoana pe care se 
doreşte în cadrul comisiei. 

Deoarece comisia de sănătate este propusă a fi formată dintr-un număr de 7 consilieri 

locali, 5 consilieri locali fiind deja membri ai acestei comisii, având voturile de mai sus şi 
deoarece mai există 3 propuneri, dl secretar general propune supunerea la vot a fiecăreia 
dintre cele 3 propuneri pentru această comisie, în mod individual. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot: 
- propunerea de numire a dnei Bonţea Maria-Carolina ca membru al comisiei, fiind 

pronunţate 8 voturi DA- Abraham Milan-Iaroslav, Albu Cosmin-Cristian, Bocea 

Alexandru-Marian, Karkuș Radomir-Călin-Ștefan, Paladie Răzvan-Florin, Patean Tiberiu, 
Suslak Marek-Andrei, Vaș Ladislau, 7 abţineri: Bonțea Maria-Carolina, Franio Ștefan-

Emilian, Hegyes Mihai-Ferencz, Huszarik Alexandrina-Nicoleta, Somrak Dușan, Kelo 
Milan, Onuțe Dan-Ioan 

- propunerea ca dl Franio Stefan-Emilian să fie membru al comisiei de sănătate, fiind 

pronunţate 8 voturi DA- Abraham Milan-Iaroslav, Albu Cosmin-Cristian, Bocea 
Alexandru-Marian, Karkuș Radomir-Călin-Ștefan, Paladie Răzvan-Florin, Patean Tiberiu, 
Suslak Marek-Andrei, Vaș Ladislau, 7 abţineri: Bonțea Maria-Carolina, Franio Ștefan-

Emilian, Hegyes Mihai-Ferencz, Huszarik Alexandrina-Nicoleta, Somrak Dușan, Kelo 
Milan, Onuțe Dan-Ioan 

- propunerea ca dl Somrak Duşan să fie membru al  comisiei de sănătate, fiind 

pronunţate 7 voturi DA: Bonțea Maria-Carolina, Franio Ștefan-Emilian, Hegyes Mihai-
Ferencz, Huszarik Alexandrina-Nicoleta, Somrak Dușan, Kelo Milan, Onuțe Dan-Ioan, 8 
abţineri: Abraham Milan-Iaroslav, Albu Cosmin-Cristian, Bocea Alexandru-Marian, 

Karkuș Radomir-Călin-Ștefan, Paladie Răzvan-Florin, Patean Tiberiu, Suslak Marek-
Andrei, Vaș Ladislau ( această propunere nu a întrunit majoritatea necesară aprobării, 
respectiv votul majorităţii consilierilor aflaţi în funcţie- 8 voturi ). 

Cele 3 comisii de specialitate urmează să facă propuneri din rândul membrilor pentru 
funcţia de preşedinte şi secretar. 

Pentru comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi 

turism, administraţie publică locală, pe lângă Consiliul Local al orașului Nădlac, dl Suslak 

Marek-Andrei propune pentru funcţia de preşedinte pe dl Paladie Răzvan-Florin- 
preşedinte, iar dl Paladie Răzvan-Florin propune pentru funcţia de secretar pe dl Abraham 

Milan-Iaroslav. Aceste propuneri sunt supuse votului membrilor acestei comisii, fiind 

aprobate cu majoritatea necesară aprobării. 
Pentru comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, juridică şi de 

disciplină pe lângă Consiliul Local al orașului Nădlac, pentru funcţia de preşedinte dl 

Pătean Tiberiu propune pe Vaş Ladislau, dl Vaş Ladislau propune pentru funcţia de 

secretar pe dl Bocea Alexandru-Marian. Aceste propuneri sunt supuse votului membrilor 
acestei comisii, fiind aprobate cu majoritatea necesară aprobării. 

Pentru comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi 

familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, pe lângă Consiliul Local 
al orașului Nădlac, dl Suslak Marek-Andrei propune pentru funcţia de preşedinte pe dl 

Karkuş Radomir-Călin-Ştefan, dl Karkuş Radomir-Călin- Ştefan propune pentru funcţia de 
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secretar pe Suslak Marek-Andrei. Aceste propuneri sunt supuse votului membrilor acestei 

comisii, fiind aprobate cu majoritatea necesară aprobării. 
Nefiind alte discuţii la acest punct, proiectul de hotărâre cu propunerile nominale de 

completare a comisiilor de specialitate fiind votate mai sus, de asemenea fiind aprobate şi 

propunerile pentru funcţia de preşedinte şi secretar pentru fiecare dintre cele 3 comisii de 

specialitate, este supus la vot, fiind pronunţate 8 voturi DA- Abraham Milan-Iaroslav, Albu 
Cosmin-Cristian, Bocea Alexandru-Marian, Karkuș Radomir-Călin-Ștefan, Paladie Răzvan-Florin, 
Patean Tiberiu, Suslak Marek-Andrei, Vaș Ladislau, 7 abţineri: Bonțea Maria-Carolina, Franio 

Ștefan-Emilian, Hegyes Mihai-Ferencz, Huszarik Alexandrina-Nicoleta, Somrak Dușan, Kelo 
Milan, Onuțe Dan-Ioan. Proiectul de hotărâre întruneşte votul necesar aprobării, respectiv 
votul majorităţii consilierilor aflaţi în funcţie ( 8 voturi ), organizarea comisiilor de specialitate 

în cadrul Consiliului local Nădlac, fiind următoarea:  
1.comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, juridică şi de 

disciplină:  
1. Vaş Ladislau- preşedinte 

2. Bocea Alexandru-Marian– secretar 

3. Patean Tiberiu– membru 
4. Kelo Milan– membru 

5. Hegyes Mihai-Ferencz– membru 

         2.comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, 
administraţie publică locală: 

1. Paladie Răzvan-Florin- preşedinte 

2. Abraham Milan-Iaroslav– secretar 

3. Suslak Marek-Andrei– membru 
4. Somrak Duşan– membru 

5. Onuţe Dan-Ioan– membru 

          3.comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, 
muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport: 

1. Karkuş Radomir-Călin-Ştefan - preşedinte 

2. Suslak Marek-Andrei– secretar 
3. Albu Cosmin-Cristian- membru 

4. Huszarik Alexandrina-Nicoleta– membru 

5. Bonţea Maria-Carolina– membru 

6. Franio Ştefan-Emilian– membru 
7. Bocea Alexandru-Marian- membru. 

Nefiind alte întrebări, sugestii sau discuții, dl Paladie Răzvan Florin, preşedinte de 

şedinţă, declară închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac din 
data de 09.11.2020. 

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

 
 
           PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

         RĂZVAN- FLORIN PALADIE     SECRETAR GENERAL 

                                                                                ALEXANDRU GROS 
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