
  
 
 
 

 

 
HOTĂRÂREA Nr.164 

      din 26.11.2021 

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac 
din data de 20.10.2021 

 

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

26.11.2021, 

 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 20.10.2021, 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.164/26.11.2021 

PROCESUL VERBAL 
 

al şedinţei extraordinare din data de 20.10.2021 a Consiliului local Nădlac 

 
Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 20.10.2021 a 

fost convocată în baza Dispoziției primarului orașului Nădlac nr.347 din 19.10.2021, prin 

convocator şi înmânarea invitaţiilor. 
 La lucrările şedinţei participă, fiind prezenți fizic următorii consilieri locali: Abraham 
Milan-Iaroslav, Karkuș Radomir-Călin-Ștefan, Patean Tiberiu, Somrak Dușan, Franio Ștefan-

Emilian, Hegyes Mihai-Ferencz. Online participă consilierii locali: Huszarik Alexandrina-
Nicoleta, Paladie Răzvan-Florin. Sunt absenți la lucrările ședinței consilierii locali: Albu Cosmin-
Cristian, Bocea Alexandru-Marian, Suslak Marek-Andrei, Bonțea Maria-Carolina, Vaș Ladislau, 

Kelo Milan, Onuțe Dan-Ioan. 
La lucrările ședinței, din partea primăriei orașului Nădlac participă: primar Ioan-Radu 

Mărginean, secretar general Alexandru Gros, Ianecsko Alina- consilier juridic, Istvanovicz 

Călin-Florin- arhitect-șef din cadrul primăriei, 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.347 din 19.10.2021 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- dna Huszarik Alexandrina-Nicoleta, 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 20.10.2021. 
 2.Proiect de  hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general 

actualizat rest de executat, actualizat conform O.G. 15/2021, precum și aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru proiectul cu denumirea "Modernizare și reabilitare rețea de străzi din 
orașul Nădlac", faza P.T.+ D.E.+C.S. 

Deoarece nu există propuneri de modificare a ordinei de zi, preşedintele de şedinţă 

supune la vot „Proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a 
Consiliului local Nădlac din data de 20.10.2021”, fiind pronunțate 8 voturi DA, fiind întrunită 
majoritatea necesară adoptării hotărârii, votul necesar pentru adoptarea proiectului de 

hotărâre fiind majoritatea consilierilor prezenţi ( 5 voturi ). 
Se trece la pct.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a 

devizului general actualizat rest de executat, actualizat conform O.G. 15/2021, precum și 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul cu denumirea "Modernizare și 
reabilitare rețea de străzi din orașul Nădlac", faza P.T.+ D.E.+C.S. 

Președintele de ședință constată că toate cele trei comisii de specialitate cărora s-a 
solicitat avizul, au acordat aviz favorabil. 

Dl Somrak Dusan citește art.1-4 din proiectul de hotărâre, deoarece acesta a fost 

modificat după ce a fost trimis pe email consilierilor locali. 
Dl Istvanovicz Călin-Florin susține că au survenit modificări asupra proiectului de 

hotărâre, în ce privește valorile, deoarece materiale s-au scumpit, în prima formă fiind raportate 

cele aferente lunii august, iar acum au fost actualizate cu luna curentă, în ce privește lungimile 
străzilor, acestea nu au fost modificate, sunt modificări doar datorită valorii materialelor care au 
crescut, nefiind modificate dimensiunile, pe str. Vasile Goldiș a fost modificată o secțiune prin 

dispoziție de șantier, iar pe str. Jozef Gregor Tajovsky și Vasile Goldiș s-a modificat stratificația 
tot prin dispoziție de șantier. 
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Nefiind alte discuții, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 8 voturi DA,  

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

Nefiind alte discuții, dl secretar general, declară închise lucrările şedinţei extraordinare 

a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 20.10.2021. 
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare originale. 
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