
  
 
 
 

 

 
HOTĂRÂREA Nr.106 

      din 31.08.2021 

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac 
din data de 06.08.2021 

 

 
 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 extraordinare a Consiliului local 

Nădlac din data de 06.08.2021, 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 

 
          

       

           PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
                LADISLAU VAȘ        SECRETAR GENERAL 

                                                                                   ALEXANDRU GROS 
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Anexa la HCL nr.106/31.08.2021 

 
PROCESUL VERBAL 

 

al şedinţei extraordinare din data de 06.08.2021 a Consiliului local Nădlac 
 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 06.08.2021 a 

fost convocată în baza Dispoziției primarului orașului Nădlac nr.262 din 05.08.2021, 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, Bocea Alexandru-Marian, Hegyes Mihai-Ferencz. Online 
participă următorii consilieri locali: Franio Ștefan-Emilian, Bonțea Maria-Carolina, Albu Cosmin-

Cristian, Onuțe Dan-Ioan, Kelo Milan. Lipsesc consilierii: Somrak Dușan ( motivat ), Huszarik 
Alexandrina-Nicoleta. 
      La lucrările ședinței, din partea primăriei orașului Nădlac participă: primar Ioan-Radu 

Mărginean, Gros Alexandru- secretar general, Mazuch Marinela- referent echipa proiecte, 
Zimbran Darius- inspector echipa proiecte, Iasovics Claudiu- inspector echipa proiecte, Gondec 
Pavel- șef serviciu-buget, Ianecsko Alina- consilier juridic, Iamriska Ioan-Cristian- referent 

birou administrativ-secretariat 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.262 din 05.08.2021 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 extraordinare a 

Consiliului local din data de 06.08.2021. 

 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Oraşului Nădlac în cadrul  proiectului 
”Realizare drum agricol de acces către ferme în orașul Nădlac” în cadrul Programului AFIR, 
Submăsura 4.3 Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii 

agricole și silvice. 
3.Proiect de hotărâre privind actualizarea studiului de fezabilitate (SF) si a analizei cost-

beneficiu (ACB) pentru proiectul - ”Producere și distribuție a energiei termice în orașul Nădlac, 

utilizând energie geotermală”. 
4.Proiect de  hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli al Consiliului local al 

orașului Nădlac pe anul 2021. 
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 
06.08.2021”, 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 participării Oraşului Nădlac în 

cadrul proiectului ”Realizare drum agricol de acces către ferme în orașul Nădlac” în cadrul 

Programului AFIR, Submăsura 4.3 Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea 
infrastructurii agricole și silvice. 

Dl Paladie Răzvan-Florin susține că dl Onuțe Dan și dl Kelo Milan ar fi bine să-și spună 

părerea dacă această propunere este în regulă, dacă este conform și ok pentru dânșii, având în 
vedere faptul că sunt specialiști în domeniu agricol. 
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Dl Kelo Milan susține că  se poate accesa proiect până în limita a 1 milion euro, poate că 

această variantă care s-a propus nu este cea mai utilă, dar probabil că există șanse mai mari ca 
proiectul să fie aprobat. Pentru pietruire se propune suma de 736.000 euro, 987.000 euro 
pentru asfaltare, trebuie văzut care variantă ar merge, suma maximă care se poate accesa este 

de 1 milion euro. 
Dna Mazuch Marinela  susține că propunerea este de pietruire, deoarece pentru 

asfaltare este necesar să fie îndeplinite condiții minime de lățime, respectiv 7 metri lățime de 

drum, iar la noi drumurile întabulate au o lățime de 4 metri. 
Dl Kelo Milan susține că se poate face o singură bandă de circulație, la 7 metri se pot 

face două benzi de circulație. 

Dna Mazuch Marinela susține că în această situație nu avem teren și ne trebuie 
proprietate, pentru ca să putem asfalta, trebuie să ne încadrăm în proprietate, avem nevoie de 
7 metri ca să putem asfalta, noi avem întabulate drumurile și proprietate pe 4 metri. 

Dl Kelo Milan precizează că conform unui paragraf din ghid, drumurile din extravilan sunt 
de 3,5 metri, 0,5 metri este zonă de protecție. 

Dl Gondec Pavel susține că trebuie făcută o analiză de oportunitate, ce șanse sunt, ce 

înseamnă să câștigi un asemenea proiect, la studiu de fezabilitate va fi altceva, atunci se va 
discuta de variantele de drum, variantele de asfaltare, funcție de lățime, că va fi asfalt, că va fi 
pietruire, acum este în discuție doar propunerea de a accesa acest proiect. 

Dl Paladie Răzvan-Florin susține că ceea ce se solicită este să se aprobe suma  de 
100.000 lei pentru a se putea contracta acest proiect, pe urmă se vor discuta variantele de 

lățime, conform ghidului care va apărea, acum trebuie să se stabilească dacă se dorește sau nu 
depunerea acestui proiect. 

Dl Kelo Milan susține că 2% din 1 milion euro reprezintă 100.000  euro, dacă se va face 

asfalt va fi vorba de 40.000 euro în plus pentru consultanță. 
Dl Paladie Răzvan Florin susține că la 1 milion euro, 2 % reprezintă 98.000 euro. 
Dl Kelo Milan face precizarea că în situația în care se va face asfaltare, se va depăși 

suma alocată, plus va fi necesar să se achite și consultanța. 
Nefiind alte discuții referitor la acest punct, președintele de ședință supune la vot 

proiectul de hotărâre, 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.3. Proiect de hotărâre privind actualizarea studiului de fezabilitate (SF) 

si a analizei cost-beneficiu (ACB) pentru proiectul - ”Producere și distribuție a energiei termice 

în orașul Nădlac, utilizând energie geotermală”. 
Dl Onuțe Dan-Ioan este de părere că se propun spre aprobarea consiliului local sume 

mari peste noapte, iar pentru ca materialul să fi putut să fie studiat ar fi fost nevoie de mai 

mult timp. 
Dna Mazuch Marinela susține că este vorba de solicitarea de clarificări pe POIM, 

proiectul merge deja de 4 ani, în anul 2019, consiliul local a apobat valoarea totală a 
proiectului, precum și cheltuielile neeligibile și contribuția de 2 %, proiectul initial a fost în 
valoare de 51.579.115,92 lei, iar după revizuire și rectificare valoarea totală este de  

43.568.185,52 lei, deci cu aproximativ 8 milioane mai puțin, contribuția proprie este de 
1.593.895,06 lei, acum este  de 704.000 lei, TVA este recuperabil, deci procentul a scăzut la 
0,5, procentul de 2 % contribuția orașului în 2019 a fost de 999.704,42 lei, acum contribuția 

proprie actualizată este în sumă de 555.453,81 lei, valoarea proiectului a scăzut cu 10 milioane 
lei, celelalte au scăzut la jumătate. 

Dl Kelo Milan susține că sumele au fost lansate cu o jumătate de oră înainte de ședință, 

nu a fost timpul necesar, atunci când se pune pe masa consilierilor să voteze ceva, aceștia 
trebuie să fie convinși că este totul în regulă. 

 Dna Mazuch Marinela susține că cei care au accesat fonduri europene cunosc cum se 

lucrează, chiar dl Kelo când a avut nevoie a căutat o zi și o noapte a căutat un expert contabil, 
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așa se lucrează, nu noi suntem cei care am întârziat, depindem de proiectanți și consultanți, 

aseară la 21,30 abia proiectantul a reușit să trimită către consultant toate sumele. 
Dl Kelo Milan susține că acel consultant este plătit de către primărie. 
Nefiind alte discuții 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, Albu Cosmin-Cristian, Suslak Marek-Andrei, Bocea 
Alexandru-Marian, Hegyes Mihai-Ferencz, 4 abținere: Franio Ștefan-Emilian, Bonțea Maria-

Carolina, Onuțe Dan-Ioan, Kelo Milan, 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 rectificarea bugetului de cheltuieli al 

Consiliului local al orașului Nădlac pe anul 2021. 
Dl Gondec Pavel face precizarea că din moment ce a fost aprobat proiectul de hotărâre 

cu privire la participarea orașului la proiectul cu drumurile agricole, se știe de ce se votează 

rectificarea de buget. 
Dl Kelo Milan susține că nu are legătură cu procentul de 2 %, sunt doar primele 

cheltuieli, s-a votat 100.000 lei, pentru apa geotermală, însă există posibilitatea să nu intrăm în 

proiect să nu se aprobe. 
Dna Bonțea Maria-Carolina susține că la acest proiect de hotărâre ar trebui supus la vot 

disctinct fiecare punct în parte care este propus spre rectificare. 

Dl Kelo Milan susține că sunt mai multe capitole la care ar exista întrebări, se propune 
diminuare la complex sportiv, piața agroalimentară, va fi nevoie de cofinanțare în situația în 

care aceste proiecte se aprobă, doar să nu fie nevoie să facem împrumut, să avem rate la 
bănci și să trebuiască ridicate impozitele, în ce privește pavare trotuare zona centrală, se 
propune majorare cu suma de 235.000 lei, la proiectul prin PNDL s-a dat suma necesară pentru 

plata pietrei, poate se primesc banii înapoi, de ce aceste sume se mută în fiecare lună de la un 
capitol la altul, care este scopul. 

Dl Paladie Răzvan-Florin susține că executivul face cheltuieli în lunile august-septembrie, 

unele cheltuieli nu se vor mai putea face în acest an, se pun sumele unde se știe sigur că se va 
mai putea lucra până în luna decembrie, lucrările de la baza sportivă, piața agroalimentară 
sigur nu vor putea fi realizate până la sfârșitul anului. 

Dl Kelo Milan susține că are o bănuială că cele unele capitole nu se vor aproba, se mută 
250.000 lei la sport de la asociații și fundații, 60.000  lei de ce se mută, se lasă fanfara și 
asociația grădinarilor fără bani. 

Dl Paladie Răzvan-Florin susține că sesiunea de depunere a acestor proiecte de către 
ONG s-a încheiat la data de 02.08., din partea acestora nu s-a depus vreun proiect. 

Dl Kelo Milan întreabă dacă nu se va face o altă sesiune în luna septembrie. 

Dl Gondec Pavel face precizarea că s-a comunicat sesiunea de depunere către aceștia 
încă din luna iunie, se vor putea depune proiecte din partea acestora doar anul viitor. 

Președintele de ședință supune la vot : 
- Modalitatea de vot a proiectului de hotărâre, astfel cum s-a propus de către dna 

Bonțea Maria-Carolina, pe capitole, distinct, fiind pronunțate 4 voturi DA: Franio 

Ștefan-Emilian, Bonțea Maria-Carolina, Onuțe Dan-Ioan, Kelo Milan, 9 voturi NU: 
Paladie Răzvan-Florin, Abraham Milan-Iaroslav, Karkuș Radomir-Călin-Ștefan, Patean 
Tiberiu, Vaș Ladislau, Albu Cosmin-Cristian, Suslak Marek-Andrei, Bocea Alexandru-

Marian, Hegyes Mihai-Ferencz, nefiind întrunită majoritatea necesară aprobării, votul 
necesar fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ). 

- Modalitatea de vot a proiectului de hotărâre în integralitate, fiind pronunțate 9 voturi 

DA: Paladie Răzvan-Florin, Abraham Milan-Iaroslav, Karkuș Radomir-Călin-Ștefan, 
Patean Tiberiu, Vaș Ladislau, Albu Cosmin-Cristian, Suslak Marek-Andrei, Bocea 
Alexandru-Marian, Hegyes Mihai-Ferencz, 4 abținere: Franio Ștefan-Emilian, Bonțea 

Maria-Carolina, Onuțe Dan-Ioan, Kelo Milan, fiind întrunită majoritatea necesară 
aprobării, votul necesar fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ). 
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 Proiectul de hotărâre este supus la vot, astfel cum a fost propus de către executiv, 

fiind pronunțate 9 voturi DA: Paladie Răzvan-Florin, Abraham Milan-Iaroslav, Karkuș Radomir-
Călin-Ștefan, Patean Tiberiu, Vaș Ladislau, Albu Cosmin-Cristian, Suslak Marek-Andrei, Bocea 
Alexandru-Marian, Hegyes Mihai-Ferencz, 4 abținere: Franio Ștefan-Emilian, Bonțea Maria-

Carolina, Onuțe Dan-Ioan, Kelo Milan, fiind întrunită majoritatea necesară aprobării, votul 
necesar fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ). 

Dl Hegyes Mihai-Ferencz precizează că s-a depus la primărie o solicitare din partea a 

mai multe persoane cu privire la rezonarea orașului, să se verifice documentația și să se pună 
pe ordinea de zi în cel mai scurt timp. 

Dl secretar general precizează că se lucrează la documentație, atunci când  aceasta se 

va finaliza, se va pune pe ordinea de zi. 
Nefiind alte discuții, dl Vaș Ladislau- preşedinte de şedinţă, declară închise lucrările 

şedinţei extraordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 06.08.2021. 

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare originale. 
 
 
           PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

                 LADISLAU VAȘ                SECRETAR GENERAL 

                                                                                ALEXANDRU GROS 
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