
  
 
 
 

 

 
 

HOTĂRÂREA Nr.105 

      din 31.08.2021 
privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din 

data de 27.07.2021 

 
 

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

31.08.2021, 

 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 ordinare a Consiliului local Nădlac 
din data de 27.07.2021, 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.105/31.08.2021 

 
PROCESUL VERBAL 

 

al şedinţei ordinare din data de 27.07.2021 a Consiliului local Nădlac 
 

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 27.07.2021 a fost 

convocată în baza Dispoziției primarului orașului Nădlac nr.253 din 21.07.2021, prin 
convocator şi înmânarea invitaţiilor. 
 La lucrările şedinţei participă, fiind prezenți fizic următorii consilieri locali: Paladie 

Răzvan-Florin, Abraham Milan-Iaroslav, Karkuș Radomir-Călin-Ștefan, Patean Tiberiu, Vaș 
Ladislau, Suslak Marek-Andrei, Bonțea Maria-Carolina, Somrak Dușan, Franio Ștefan-Emilian, 
Hegyes Mihai-Ferencz. Online participă următorii consilieri locali: Bocea Alexandru-Marian, 

Albu Cosmin-Cristian, Huszarik Alexandrina-Nicoleta. Lipsesc consilierii: Kelo Milan, Onuțe 
Dan-Ioan. 
      La lucrările ședinței, din partea primăriei orașului Nădlac participă: primar Ioan-Radu 

Mărginean, Ianecsko Alina- consilier juridic, Iamriska Ioan-Cristian- referent compartiment 
managementul proiectelor care asigură înregistrarea audio-video a ședinței. 
     Dl secretar general Gros Alexandru lipsește, atribuțiile acestuia fiind delegate 

consilierului juridic Ianecsko Alina. 
  Dna Ianecsko Alina 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.253 din 21.07.2021 și deoarece este prezentă majoritatea consilierilor locali aflați în 

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

În continuare, președintele de ședință- Vaș Ladislau, 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 ordinare a Consiliului 

local din data de 27.07.2021. 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a 
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 13.07.2021. 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unor terenuri. 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unui teren. 
          5.Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special  cu privire la propunerea 
operatorului regional de majorare a  prețului de apă potabilă și a tarifului la canalizare-

epurare, cu respectarea avizului ANRSCUP nr.907651/10.06.2021. 
          6.Proiect de hotărâre privind modificarea Caietului de Sarcini pentru vânzarea prin 

licitație publică a unor terenuri din proprietatea privată a orașului Nădlac. 
          7.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 907 mp, 
parcela cu nr.cad.317112, evidențiată în CF nr.317112 Nădlac, situat în orașul Nădlac, Cart. 

Viile Vechi, nr.27, jud. Arad, dlui Smitec Francisc, cu domiciliul în orașul Nădlac, Cart. Viile 
Vechi, nr.121, jud. Arad. 
  8.Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficienţelor și 

pentru realizarea capacității de apărare împotriva incendiilor și în alte situații de urgență la 
nivelul oraşului Nădlac. 
          9.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 786 mp, 

parcela cu nr.cad.317138, evidențiată în CF nr.317138 Nădlac, situat în orașul Nădlac, str. 
Crișan, nr.28, jud. Arad, dlui Cimpeanu Selvestru, cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Crișan, 
nr.4, jud. Arad  . 

          10.Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilelor înscrise în CF 
nr.312997 Nădlac și CF nr.313034 Nădlac. 
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          11.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 1020 mp, 

parcela cu nr.cad.302264, evidențiată în CF nr.302264 Nădlac, situat în orașul Nădlac, str. 
Primăverii, nr.16, jud. Arad, dlui Vesa Ioan și dnei Vesa Anne Maria, cu domiciliul în orașul 
Nădlac, str. Primăverii, nr.16, jud. Arad. 

         12.Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei locale de ordine publică la nivelul 
orașului Nădlac. 
          13.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 ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 27.07.2021”, 

fiind pronunțate 13 voturi DA, fiind întrunită majoritatea necesară adoptării hotărârii, votul 
necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre fiind 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 13.07.2021. 

Preşedintele de şedinţă întreabă consilierii dacă există discuții referitor la procesul 

verbal. 
 Deoarece nu există discuții cu privire la procesul verbal, se supune la vot „proiectul de 
hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac 

din data de 13.07.2021”, acesta fiind aprobat cu 13 voturi DA, votul necesar pentru adoptarea 
proiectului de hotărâre este votul majorității consilierilor prezenţi ( 7 voturi ). 

Se trece la pct.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a 
unor terenuri. 
 Președintele de ședință face precizarea că este vorba de terenuri situate în intravilan, 

materialele au fost în comisii. 
Nefiind discuții referitor la acest punct, președintele de ședință supune la vot proiectul 

de hotărâre, fiind pronunțate 12 voturi DA, 1 abținere: Paladie Răzvan-Florin, fiind întrunită 

majoritatea necesară aprobării, votul necesar fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție    
( 8 voturi ). 

 Se trece la pct.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar 

a unui teren. 
Președintele de ședință face precizarea că este vorba de o porțiune de teren de pe str. 

Pescăriei, teren situate în intravilan. 

Nefiind discuții referitor la acest punct, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind 
pronunțate 13 voturi DA, fiind întrunită majoritatea necesară aprobării, votul necesar fiind 
votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ). 

Se trece la pct.5. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special  cu privire la 
propunerea operatorului regional de majorare a  prețului de apă potabilă și a tarifului la 

canalizare-epurare, cu respectarea avizului ANRSCUP nr.907651/10.06.2021. 
Președintele de ședință face precizarea că majorarea la apă este de la 3,59 lei/mc la 

3,88 lei/mc, exclusiv TVA, iar tariful de canalizare-epurare este de la 3,79 lei/mc la 4,10 

lei/mc, este aceeași situație ca la deșeuri, atunci când s-a intrat în această asociație, s-a 
stabilit și un grafic al majorărilor care trebuie respectat, tariful propus este aprobat de către 
ANRSC, desemnat din partea Consiliului local cu mandat în acest sens este dl primar . 

Nefiind discuții sau propuneri referitor la acest punct, proiectul de hotărâre este supus 
la vot, fiind pronunțate 9 voturi DA:  Paladie Răzvan-Florin, Abraham Milan-Iaroslav, Karkuș 
Radomir-Călin-Ștefan, Patean Tiberiu, Vaș Ladislau, Suslak Marek-Andrei, Hegyes Mihai-

Ferencz, Bocea Alexandru-Marian, Albu Cosmin-Cristian, 4 abținere: Huszarik Alexandrina-
Nicoleta, Somrak Dusan, Bonțea Maria-Carolina, Franio Dusan, fiind întrunită majoritatea 
necesară aprobării, votul necesar fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ). 

          Se trece la pct.6. Proiect de hotărâre privind modificarea Caietului de Sarcini pentru 
vânzarea prin licitație publică a unor terenuri din proprietatea privată a orașului Nădlac. 
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 Dl primar face precizarea că în caietul de sarcini există o eroare materială, la Cap.III 

Elemente de preț, pct.3.4. se stipulează „Valoarea adjudecată va fi achitată în două tranșe 
egale, în decurs de 1 (un) an de la data semnării procesului verbal de adjudecare, prima rată 
se va achita în termen de 30 de zile de la data semnării procesului verbal de adjudecare, iar a 

doua rată, în termen de un an de la adjudecarea licitației.‟ La Cap.IV Obligațiile 
cumpărătorului pct.4.2.lit.b se stabilește faptul că cumpărătorul are obligația „să achite prețul 
terenului în termen de 20 de zile de la data semnării procesului verbal de adjudecare, la 

valoare adjudecată‟, este o eroare materială, fiind necesar corectarea pct.4.2, lit.b, astfel 
cum este trecut la pct.3.4. Face precizarea că există un investitor italian, care dorește să 
construiască o hală de 800 mp, activitate de prelucrare a lemnului, fiind interesat, acest caiet 

de sarcini nu corespunde și este necesar să fie adaptat. 
Nefiind alte discuții sau propuneri referitor la acest punct, proiectul de hotărâre este 

supus la vot, cu propunerea de corectare a erorii materiale propusă de către dl primar, fiind 

pronunțate 8 voturi DA: Paladie Răzvan-Florin, Abraham Milan-Iaroslav, Karkuș Radomir-Călin-
Ștefan, Patean Tiberiu, Vaș Ladislau, Suslak Marek-Andrei, Bocea Alexandru-Marian, Albu 
Cosmin-Cristian, 5 abținere: Hegyes Mihai-Ferencz, Huszarik Alexandrina-Nicoleta, Somrak 

Dusan, Bonțea Maria-Carolina, Franio Dusan, fiind întrunită majoritatea necesară aprobării, 
votul necesar fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ). Dl primar face 
precizarea că probabil consilierii care s-au abținut de la vot, nu sunt interesați de investitori, 

acesta fiind motivul pentru care s-au abținut de la vot. 
          Se trece la pct.7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață 

de 907 mp, parcela cu nr.cad.317112, evidențiată în CF nr.317112 Nădlac, situat în orașul 
Nădlac, Cart. Viile Vechi, nr.27, jud. Arad, dlui Smitec Francisc, cu domiciliul în orașul Nădlac, 
Cart. Viile Vechi, nr.121, jud. Arad. 

Nefiind discuții sau propuneri referitor la acest punct, proiectul de hotărâre este supus la 
vot, fiind pronunțate 13 voturi DA, fiind întrunită majoritatea necesară aprobării, votul necesar 
fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 11 voturi ). 

  Se trece la pct.8. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru remedierea 
deficienţelor și pentru realizarea capacității de apărare împotriva incendiilor și în alte situații de 
urgență la nivelul oraşului Nădlac. 

Nefiind discuții sau propuneri referitor la acest punct, proiectul de hotărâre este supus 
la vot, fiind pronunțate 13 voturi DA, fiind întrunită majoritatea necesară aprobării, votul 
necesar fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ). 

          Se trece la pct.9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață 
de 786 mp, parcela cu nr.cad.317138, evidențiată în CF nr.317138 Nădlac, situat în orașul 
Nădlac, str. Crișan, nr.28, jud. Arad, dlui Cimpeanu Selvestru, cu domiciliul în orașul Nădlac, 

str. Crișan, nr.4, jud. Arad. 
Nefiind discuții sau propuneri referitor la acest punct, proiectul de hotărâre este supus 

la vot, fiind pronunțate 13 voturi DA, fiind întrunită majoritatea necesară aprobării, votul 
necesar fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 11 voturi ). 
          Se trece la pct.10. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice 

a imobilelor înscrise în CF nr.312997 Nădlac și CF nr.313034 Nădlac. 
Nefiind discuții sau propuneri referitor la acest punct, proiectul de hotărâre este supus 

la vot, fiind pronunțate 13 voturi DA, fiind întrunită majoritatea necesară aprobării, votul 

necesar fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ). 
          Se trece la pct.11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață 
de 1020 mp, parcela cu nr.cad.302264, evidențiată în CF nr.302264 Nădlac, situat în orașul 

Nădlac, str. Primăverii, nr.16, jud. Arad, dlui Vesa Ioan și dnei Vesa Anne Maria, cu domiciliul 
în orașul Nădlac, str. Primăverii, nr.16, jud. Arad. 

Nefiind discuții sau propuneri referitor la acest punct, proiectul de hotărâre este supus 

la vot, fiind pronunțate 13 voturi DA, fiind întrunită majoritatea necesară aprobării, votul 
necesar fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 11 voturi ). 
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         Se trece la pct.12. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei locale de ordine 

publică la nivelul orașului Nădlac. 
         Dl Paladie Răzvan-Florin propune pe Patean Tiberiu, Vaș Ladislau, Paladie Răzvan-
Florin. 

Dna Huszarik Alexandrina-Nicoleta susține că dl consilier se propune pe el. 
Dl Somrak Dusan propune ca această comisie să rămână nemodificată, există hotărâre 

de consiliu în acest sens, deoarece consilierii locali care sunt desemnați în comisie, sunt și 

acum în funcție, respectiv: Paladie Răzvan-Florin, Kelo Milan, Somrak Dusan.  
Dna Ianecsko Alina întreabă dacă dl Kelo Milan este de acord să facă parte din această 

comisie având în vedere că este absent la lucrările ședinței, dl Somrak Dusan confirmă că 

acesta este de acord. 
          Nefiind alte propuneri, președintele de ședință supune la vot prima propunere, 
respectiv completarea comisiei cu consilierii locali: Patean Tiberiu, Vaș Ladislau, Paladie 

Răzvan-Florin, fiind pronunțate 8 voturi DA: Paladie Răzvan-Florin, Abraham Milan-Iaroslav, 
Karkuș Radomir-Călin-Ștefan, Patean Tiberiu, Vaș Ladislau, Suslak Marek-Andrei, Bocea 
Alexandru-Marian, Albu Cosmin-Cristian, 5 abținere: Hegyes Mihai-Ferencz, Huszarik 

Alexandrina-Nicoleta, Somrak Dusan, Bonțea Maria-Carolina, Franio Dusan, fiind întrunită 
majoritatea necesară aprobării- votul majorității consilierilor în funcție, cealaltă propunere nu 
se mai supune la vot. 

Proiectul de hotărâre este supus la vot, cu propunerile mai sus aprobate, fiind 
pronunțate 9 voturi DA: Huszarik Alexandrina-Nicoleta, Paladie Răzvan-Florin, Abraham Milan-

Iaroslav, Karkuș Radomir-Călin-Ștefan, Patean Tiberiu, Vaș Ladislau, Suslak Marek-Andrei, 
Bocea Alexandru-Marian, Albu Cosmin-Cristian, 4 abținere: Hegyes Mihai-Ferencz, Somrak 
Dusan, Bonțea Maria-Carolina, Franio Dusan, întrunită majoritatea necesară aprobării, votul 

necesar fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ). 
          Se trece la pct.13. Diverse. 

Nefiind alte discuții, dl Vaș Ladislau- preşedinte de şedinţă, declară închise lucrările 

şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 27.07.2021. 
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare originale. 
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