
  
 
 
 

 

 
HOTĂRÂREA Nr.144 

      din 26.10.2021 

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din 
data de 21.09.2021 

 

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

26.10.2021, 

 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 21.09.2021, 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.144/26.10.2021 
 
 

PROCESUL VERBAL 
 

al şedinţei ordinare din data de 21.09.2021 a Consiliului local Nădlac 
 

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 
21.09.2021 a fost convocată în baza Dispoziției primarului orașului Nădlac nr.307 
din 15.09.2021, 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, Bonțea Maria-Carolina, Suslak Marek-Andrei, 
Somrak Dușan, Franio Ștefan-Emilian, Hegyes Mihai-Ferencz, Kelo Milan, Onuțe 
Dan-Ioan. Online participă următorii consilieri locali: Albu Cosmin-Cristian, Bocea 
Alexandru-Marian. Lipsește la lucrările ședinței dna consilier Huszarik 
Alexandrina-Nicoleta.  
      La lucrările ședinței, din partea primăriei orașului Nădlac participă: primar 
Ioan-Radu Mărginean, secretar general Alexandru Gros, Ianecsko Alina- consilier 
juridic, Iasovics Claudiu- inspector care asigură înregistrarea audio-video a 
ședinței. 
  Dl Gros Alexandru 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.307 din 15.09.2021 și 
deoarece majoritatea consilierii localilor 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- 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 21.09.2021. 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței 
ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 31.08.2021. 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței 
extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 31.08.2021. 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței 
extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 09.09.2021. 
          5.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 
731 mp, parcela cu nr.cad.318016, evidențiată în CF nr.318016 Nădlac, situat în 
orașul Nădlac, str. Horia, nr.51, jud. Arad, dnei Heimann Loreta, cu domiciliul în 
orașul Nădlac, str. Horea, nr.51, jud. Arad. 
 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 
874 mp, parcela cu nr.cad.302222, evidențiată în CF nr.302222 Nădlac, situat în 
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orașul Nădlac, str. Lacului, nr.15, jud. Arad, dnei Vișoan Marioara, cu domiciliul în 
orașul Nădlac, str. Lacului, nr.15, jud. Arad. 

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 
894 mp, parcela cu nr.cad.302238, evidențiată în CF nr.302238 Nădlac, situat în 
orașul Nădlac, str. Lacului, nr.10, jud. Arad, dl Suciu Ioan și dna Suciu Elisabeta, 
cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Lacului, nr.10, jud. Arad. 

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 
840 mp, parcela cu nr.cad.308012, evidențiată în CF nr.308012 Nădlac, situat în 
orașul Nădlac, str. Decebal, nr.11, jud. Arad, dl Roman Constantin-Voicu și dnei 
Roman Elena, cu domiciliul în municipiul Arad, Bld. Ștefan Augustin Doinaș, nr.1-
3, bl.C, ap.4, jud. Arad. 

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de 
închiriere nr.9360/18.10.2016. 
 10.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de 
funcții. 
 11.Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local Nădlac. 
 12.Diverse. 
 Dl primar propune introducerea pe ordinea de zi: 

Pct.12.Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unor 
imobile proprietatea Orașului Nădlac. 

Pct.13.Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar 
a unor drumuri de exploatare. 

Pct.14.Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care 
aparțin domeniului public al orașului Nădlac. 

Deoarece nu există alte propuneri de modificare a ordinei de zi, 
materialele fiind trimise consilierilor pe email, fiind emise avizele necesare din 
partea comisiilor de specialitate, asupra proiectelor de hotărâre propuse 
suplimentar pe 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 21.09.2021”, cu propunerea de modificare, fiind pronunțate 
14 voturi DA, 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 31.08.2021. 
 Deoarece nu există discuții cu privire la procesul verbal, se supune la vot 
„proiectul de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a 
Consiliului local Nădlac din data de 31.08.2021”, acesta fiind aprobat cu 14 voturi 
DA, votul necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre este votul majorității 
consilierilor prezenţi ( 8 voturi ). 

Se trece la pct.3. Proiect de  hotărâre privind aprobarea procesului verbal 
al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 
31.08.2021. 
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 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 31.08.2021”, acesta fiind 
aprobat cu 14 voturi DA, votul necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre 
este votul majorității consilierilor prezenţi ( 8 voturi ). 

Se trece la pct.4. Proiect de  hotărâre privind aprobarea procesului verbal 
al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 
09.09.2021. 
 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 09.09.2021”, acesta fiind 
aprobat cu 14 voturi DA, votul necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre 
este votul majorității consilierilor prezenţi ( 8 voturi ). 

Se trece la pct.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului 
în suprafață de 731 mp, parcela cu nr.cad.318016, evidențiată în CF nr.318016 
Nădlac, situat în orașul Nădlac, str. Horia, nr.51, jud. Arad, dnei Heimann Loreta, 
cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Horea, nr.51, jud. Arad. 

Nefiind discuții referitor la acest punct, președintele de ședință supune la 
vot proiectul de hotărâre, fiind pronunțate 14 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.6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului 
în suprafață de 874 mp, parcela cu nr.cad.302222, evidențiată în CF nr.302222 
Nădlac, situat în orașul Nădlac, str. Lacului, nr.15, jud. Arad, dnei Vișoan 
Marioara, cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Lacului, nr.15, jud. Arad. 

Nefiind discuții referitor la acest punct, președintele de ședință supune la 
vot proiectul de hotărâre, fiind pronunțate 14 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.7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului 
în suprafață de 894 mp, parcela cu nr.cad.302238, evidențiată în CF nr.302238 
Nădlac, situat în orașul Nădlac, str. Lacului, nr.10, jud. Arad, dl Suciu Ioan și dna 
Suciu Elisabeta, cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Lacului, nr.10, jud. Arad. 

Nefiind discuții referitor la acest punct, președintele de ședință supune la 
vot proiectul de hotărâre, fiind pronunțate 14 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 vânzării terenului 
în suprafață de 840 mp, parcela cu nr.cad.308012, evidențiată în CF nr.308012 
Nădlac, situat în orașul Nădlac, str. Decebal, nr.11, jud. Arad, dl Roman 
Constantin-Voicu și dnei Roman Elena, cu domiciliul în municipiul Arad, Bld. 
Ștefan Augustin Doinaș, nr.1-3, bl.C, ap.4, jud. Arad. 
  Nefiind discuții referitor la acest punct, președintele de ședință supune la 
vot proiectul de hotărâre, fiind pronunțate 14 voturi DA, fiind întrunită 
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majoritatea necesară aprobării, votul necesar fiind votul a 2/3 din numărul 
consilierilor aflați în funcție ( 11 voturi ). 

Se trece la pct.9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei 
contractului de închiriere nr.9360/18.10.2016. 

Nefiind discuții sau propuneri referitor la acest punct, proiectul de hotărâre 
este supus la vot, fiind pronunțate 14 voturi DA, fiind întrunită majoritatea 
necesară aprobării, votul necesar fiind votul majorității consilierilor aflați în 
funcție ( 8 voturi ). 
          Se trece la pct.10. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei 
și a statului de funcții. 
 Dl Kelo Milan propune ca dl viceprimar să fie trecut ca și coordonator al 
serviciului de salubrizare și al serviciului poliției locale, să se precizeze în procesul 
verbal și pe organigramă, propunere care se supune la vot, fiind aprobată cu 14 
voturi DA, fiind întrunită majoritatea necesară aprobării, votul necesar fiind votul 
majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ). 

Nefiind alte discuții sau propuneri referitor la acest punct, proiectul de 
hotărâre este supus la vot, cu propunerea de modificare mai sus aprobată, fiind 
pronunțate 14 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 reorganizarea comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local Nădlac. 
          Dl Onuțe Dan-Ioan propune ca toate cele 3 comisii de specialitate să fie 
formate    dintr-un număr de 5 membri. 

Dl Kelo Milan susține că Regulamentul consiliului local este inferior 
hotărârii de consiliu de reorganizare a comisiilor de specialitate, care prevede ca 
comisia de sănătate să fie formată dintr-un număr de 7 membri, acesta se poate 
reface la ședința viitoare. 

Dl secretar general face precizarea că în situația în care se aprobă ca 
această comisie să fie alcătuită dintr-un număr de 5 membri, se poate adăuga 
încă un articol, prin care se va preciza că prezenta hotărâre modifică 
regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local, în sensul că comisia 
de sănătate va avea un număr de 5 membri. 

Dl Kelo Milan susține că există depusă demisia dlui Bocea Alexandru din 
funcția de membru și secretar al comisiei economice, precum și o adresă din 
partea a 11 consilieri locali care își depun demisia din comisiile de specialitate, 
astfel că mai există activi un număr de 3 membri în comisiile de specialitate. 

Dl Abraham Milan-Iaroslav din partea PNL, propune : 
- Karkuș Radomir-Călin-Ștefan- membru comisia cultură 
- Abraham Milan-Iaroslav- membru comisia urbanism 
Dl Franio Ștefan-Emilian din partea UDSCR propune : 
- Bonțea Maria-Carolina- membru comisia cultură 
- Kelo Milan- membru comisia economică 
- Somrak Dusan- membru comisia economică 
- Franio Ștefan-Emilian- membru comisia urbanism 
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Dl Onuțe Dan-Ioan din partea PMP propune: 
- Huszarik Alexandrina-Nicoleta- membru comisia cultură 
- Hegyes Mihai-Ferencz- membru comisia economică 
- Onuțe Dan-Ioan- membru comisia urbanism 
Dl Pătean Tiberiu din partea PPro România propune: 
- Vaș Ladislau- membru comisia urbanism 
- Pătean Tiberiu- membru comisia economică 
Dl Paladie Răzvan-Florin din partea PSD propune: 
- Bocea Alexandru-Marian- membru comisia economică 
- Paladie Răzvan-Florin- membru comisia urbanism 
Dl Vaș Ladislau propune: 
- Suslak Ioan-Marek- membru comisia cultură 
- Albu Cosmin-Cristian-membru comisia cultură 
Nefiind alte propuneri, președintele de ședință supune la vot, componența 

comisiilor de spcialitate în totalitate, astfel cum au fost efectuate propunerile, 
fiind pronunțate 14 voturi DA, fiind întrunită majoritatea necesară aprobării, votul 
necesar fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ).  

Se face o pauză, timp în care comisiile de specialitate reorganizate, își aleg 
președinte și secretar. 

După pauză, dl Kelo Milan susține că în ce privește comisia economică s-a 
stabilit ca dl Kelo Milan să ocupe funcția de președinte, funcția de secretar fiind 
ocupată de către dl Somrak Dusan. 

Dl Onuțe Dan-Ioan susține că la comisia urbanism președinte este dl Vaș 
Ladislau, secretar dl Franio Ștefan-Emilian. 

La comisia cultură, susține dl Vaș Ladislau președinte este dna Huszarik 
Alexandrina-Nicoleta, secretar Karkuș Radomir-Călin-Ștefan. 

Nefiind alte discuții, președintele de ședință supune la vot:  
- Componența comisiei pentru activităţi economico-financiare, 

agricultură, juridică şi de disciplină pe lângă Consiliul Local al orașului 
Nădlac: 

1. Kelo Milan– președinte, consilier local din partea Uniunii 
Democratice a Slovacilor şi Cehilor din România 

2. Somrak Duşan– secretar, consilier local din partea Uniunii 
Democratice a Slovacilor şi Cehilor din România 

3. Hegyes Mihai-Ferencz– membru, consilier local din partea 
Partidului Mişcarea Populară 

4. Patean Tiberiu– membru, consilier local din partea 
Partidului Pro România 

5. Bocea Alexandru-Marian– membru, consilier local din 
partea Partidului Social Democrat  

- Componența comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 
protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală, pe lângă 
Consiliul Local al orașului Nădlac: 



 

 

6 

1. Vaş Ladislau- preşedinte, consilier local din partea 
Partidului Pro România 

2. Franio Ştefan-Emilian– secretar, consilier local din partea 
Uniunii Democratice a Slovacilor şi Cehilor din România 

3. Abraham Milan-Iaroslav– membru, consilier local din 
partea Partidului Naţional Liberal 

4. Onuţe Dan-Ioan– membru, consilier local din partea 
Partidului Mişcarea Populară 

5. Paladie Răzvan-Florin- membru, consilier local din partea 
Partidului Social Democrat 

- Componența comisiei 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: 

1. Huszarik Alexandrina-Nicoleta– președinte, consilier local 
din partea Partidului Mişcarea Populară 

2. Karkuş Radomir-Călin-Ştefan - secretar, consilier local din 
partea Partidului Naţional Liberal 

3. Bonţea Maria-Carolina– membru, consilier local din partea 
Uniunii Democratice a Slovacilor şi Cehilor din România 

4. Suslak Marek-Andrei– membru, consilier local din partea 
Partidului Social Democrat  

5. Albu Cosmin-Cristian- membru, consilier local din partea 
Partidului Social Democrat. 

Toți consilierii prezenți sunt de acord, fiind întrunită majoritatea necesară 
aprobării, votul necesar fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 
voturi ). 

Se trece la pct.12. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației 
juridice a unor imobile proprietatea Orașului Nădlac. 

Nefiind discuții sau propuneri referitor la acest punct, proiectul de hotărâre 
este supus la vot, fiind pronunțate 14 voturi DA, fiind întrunită majoritatea 
necesară aprobării, votul necesar fiind votul majorității consilierilor aflați în 
funcție ( 8 voturi ). 

Se trece la pct.13. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în 
circuitul funciar a unor drumuri de exploatare. 

Nefiind discuții sau propuneri referitor la acest punct, proiectul de hotărâre 
este supus la vot, fiind pronunțate 14 voturi DA, fiind întrunită majoritatea 
necesară aprobării, votul necesar fiind votul majorității consilierilor aflați în 
funcție ( 8 voturi ). 

Se trece la pct.14. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului 
bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Nădlac. 

 Dl secretar general face precizarea că față de proiectul de hotărâre trimis 
comisiilor de specialitate, a fost nevoie de completarea acestuia, după ce s-a 
discutat cu consultantul, fiind introdusă o poziție nouă, strada asfaltată Viile 
Vechi 1194 mp, fiind vorba de o porțiune de drum situată în intravilan, fiind 
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necesară introducerea acestei poziții în inventarul domeniului public. 
Nefiind alte discuții sau propuneri referitor la acest punct, proiectul de 

hotărâre este supus la vot, cu propunerea de completare a proiectului de 
hotărâre, fiind pronunțate 14 voturi DA, fiind întrunită majoritatea necesară 
aprobării, votul necesar fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 
voturi ). 
 Se trece la pct.15. Diverse. 
 Dl Paladie Răzvan-Florin felicită consiliul local, este bine că cei 15 consilieri 
locali se vor lupta pentru bunăstarea orașului, întotdeauna va sprijini proiectele 
bune, care vor fi doar pentru bunăstarea orașului, se înțelege că s-a constituit o 
alianță. 
 Dl Kelo Milan susține că nu există nici o alianță consemnată prin 
documente, există doar relație de colaborare între formațiunile politice, având în 
vedere faptul că PSD a susținut și propus pe dl primar, susține să nu fugă acum, 
se dorește colaborare, sfătuire, să se vadă în oraș și să se vadă după rezultate. 
 Dl Paladie Răzvan-Florin susține că a fost președintele comisiei de 
urbanism din anul 2012, îl va susține acum pe dl Franio, pentru orice este nevoie 
poate să îl sune. 
 Dl Franio Ștefan-Emilian susține că el l-a propus pe dl Paladie să fie 
secretar al comisiei, însă probabil nu a auzit când a făcut această propunere. 
 Dna Bonțea Maria-Carolina întreabă când va fi demarată sesiunea a doua 
pentru depunerea proiectelor de către ONG. 
 Dl primar susține că sesiunea începe pe data de 22.09, durează 30 de zile, 
se vor analiza toate proiectele care se vor depune, mâine se va afișa la primărie 
și pe site. 
 Dna Bonțea Maria-Carolina întreabă ce se va întâmpla cu dosarele depuse 
în afara perioadei de depunere. 
 Dl primar susține că zilele viitoare se va trimite adresă de înștiințare către 
cei care au depus solicitările în sensul că acestea nu sunt valabile, fiind necesar 
să fie depuse din nou, referitor la aparatura de înregistrare, stația de microfoane 
din sala de ședință, aparatura se află în garanție, astfel că se va verifica ce se 
poate face. 
 Dl secretar general anunță că va fi necesar să fie convocată o ședință de 
consiliu de îndată pe vineri 24.09.2021, orele 16,00, în cursul zilei de mâine se 
vor trimite documentele aferente ședinței de consiliu, se vor emite avizele, iar pe 
urmă vineri se va emite dispoziția de convocare. 

Nefiind alte discuții, dl Vaș Ladislau- preşedinte de şedinţă, declară închise 
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 
21.09.2021. 
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare 
originale. 
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              PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE 

     ALEXNDRINA-NICOLETA HUSZARIK              SECRETAR GENERAL 
                                                                                ALEXANDRU GROS 
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