
  
 
      
               

 

 
 

HOTĂRÂREA Nr.22 

      din 09.02.2021 
privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din 

data de 26.01.2021 

 

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

09.02.2021, 

 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 26.01.2021, 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 
          RĂZVAN-FLORIN PALADIE        SECRETAR GENERAL 
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Anexa la HCL nr.22 din 09.02.2021 

 
PROCESUL VERBAL 

al şedinţei ordinare din data de 26.01.2021 a Consiliului local Nădlac 

 
 

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 26.01.2021 a fost 

convocată în baza Dispoziției primarului orașului Nădlac nr.20 din 20.01.2021, prin convocator 
şi înmânarea invitaţiilor. 
 La lucrările şedinţei participă consilierii locali: Paladie Răzvan-Florin, Huszarik 

Alexandrina-Nicoleta, Abraham Milan-Iaroslav, Bonțea Maria-Carolina, Karkuș Radomir-Călin-
Ștefan, Patean Tiberiu, Somrak Dușan, Vaș Ladislau, Kelo Milan, Albu Cosmin-Cristian, Bocea 
Alexandru-Marian, Hegyes Mihai-Ferencz, Suslak Marek-Andrei. Lipsesc consilierii locali: Onuțe 

Dan-Ioan, Franio Ștefan-Emilian. 
     La lucrările ședinței, din partea primăriei orașului Nădlac participă: primar Ioan-Radu 

Mărginean, secretar general Gros Alexandru, Ianecsko Alina- consilier juridic, Aldea Ioan- 

inspector compartiment administrarea patrimoniului local, av. Vodă Petru Rareș, Mako Jelmira- 
bibiotecar, Pop Ioan- polițist local, Iamriska Ioan-Cristian- referent compartiment 
managementul proiectelor care asigură înregistrarea audio-video a ședinței.  

    De asemenea la lucrările ședinței sunt prezenți: Socaciu Flavius- comandant Poliția 
orașului Nădlac, Butunoiu Adrian, Măcean Nicolae. 

    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.20 din 20.01.2021 și deoarece este prezent un număr de 13 consilieri locali aflați în 
funcție 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 26.01.2021. 
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a 

Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 06.01.2021. 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a 
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 11.01.2021. 
          4.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal privind stabilirea nivelului 

chiriilor pentru imobilele, proprietatea unor terțe persoane, în care funcționează unitățile de 
învățământ. 

5.Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei lunare pentru locuințele pentru tineri, 
destinate închirierii, situate în orașul Nădlac, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe. 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării prin concesiune a activităților de 

dezinsecție, dezinfecție și deratizare aferente serviciului public de salubrizare al orașului 
Nădlac, a studiului de fundamentare,  a caietului de sarcini,  indicatorilor de performanță și a 
modelului de contract de delegare prin concesiune a activităților  de dezinfecție, dezinsecție și 

deratizare din orașul Nădlac. 
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării prin concesiune a serviciului de 

iluminat public al orașului Nădlac, al studiului de fundamentare, a caietului de sarcini,  

indicatorilor de performanță  și a  modelului de contract de delegare prin concesiune al 
serviciului de iluminat public al orașului Nădlac.  
          8.Proiect de hotărâre privind delegarea prin modalitatea gestiunii directe a serviciului 

de salubrizare al orașului Nădlac, către Serviciul Public de Salubrizare al Orașului Nădlac și 
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aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public de Salubrizare al 

Orașului Nădlac. 
          9.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în orașul Nădlac, 
evidențiat în CF nr.307277 Nădlac. 

          10.Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2021-2022 
în cadrul unității administrativ-teritoriale Nădlac. 
          11.Proiect de hotărâre privind nominalizarea persoanelor pentru a face parte din 

comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al 
UAT Nădlac. 
          12.Proiect de hotărâre privind intabularea imobilului înscris în CF nr.310652 Nădlac în 

favoarea orașului Nădlac- drept de proprietate privată. 
          13.Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile împotriva HCL 
nr.133/22.12.2020, formulată de către Panfora Oil and Gas S.R.L.      

          14.Raport de activitate pe anul 2020 al Bibliotecii orășenești Nădlac.  
          15.Diverse. 

Dl primar propune retragerea pct.13 de pe ordinea de zi, de asemenea propune ca 

anumite discuții cu privire la acest subiect să fie dezbătute înainte de celelalte puncte, 
deoarece dl. avocat Vodă Petru Rareș dorește să ofere mai multe informații, iar acesta trebuie 
să plece înainte de orele 17,00. 

De asemenea, având în vedere că sunt invitați la lucrările ședinței, propune ca 
solicitarea depusă de către dl Butunoiu Adrian să fie supusă dezbaterii înainte de a se trece la 

analiza celorlalte puncte de pe ordinea de zi. 
Deoarece nu există alte 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 26.01.2021”, 
cu propunerile de modificare solicitate de către dl primar, toți consilierii prezenți fiind de 
acord- 13 voturi DA, fiind întrunită majoritatea necesară adoptării hotărârii, votul necesar 

pentru adoptarea proiectului de hotărâre fiind majoritatea consilierilor prezenţi ( 7 voturi ). 
Discuțiile referitor la acest subiect, respectiv dezbaterile privind solicitarea Panfora Oil 

and Gas S.R.L., precum și celelalte discuții cu privire la solicitarea depusă de către dl Butunoiu 

Adrian se află anexă la prezentul proces verbal conform înregistrării audio-video. 
 Se trece la pct.2. Proiect de  hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței 

extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 06.01.2021. 

Preşedintele de şedinţă întreabă consilierii dacă există precizări referitor la procesul 
verbal. 
 Deoarece nu există observații 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 06.01.2021”, 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 procesului verbal al ședinței 

extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 11.01.2021. 

Preşedintele de şedinţă întreabă consilierii dacă există discuții referitor la procesul 
verbal. 
 Deoarece nu există observații 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 11.01.2021”, 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.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal privind 
stabilirea nivelului chiriilor pentru imobilele, proprietatea unor terțe persoane, în care 
funcționează unitățile de învățământ. 

         Dl Kelo Milan susține că se propune majorarea nivelului chiriilor, dacă se cunoaște care 
sunt implicațiile privind creșterea bugetului local, și care este scopul măririi chiriilor. 
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         Dl primar susține că nu se cunoaște exect suma, dar aceasta este în cuantum de 

aproximativ 30.000 euro. 
         Dl viceprimar susține că deoarece urmează ca bisericile să aducă extrasele CF cu 
suprafețele aferente, momentan nu se cunoaște până ce nu aduc toate cultele aceste 

documente. 
 Dl Kelo Milan susține că sumele care se plătesc cu titlu de chirii ar trebui să se 
regăsească în școli, chiriile sunt mari, acesta fiind motivul pentru care s-a insistat pentru 

construirea campusului școlar, iar acum se propune și mărirea chiriilor. 
 Dl Paladie Răzvan Florin susține că aceste sume se investesc în imobilele parohiilor, 
fiecare dintre reprezentanții acestora și-au dat angajamentul că vor investi în aceste imobile, 

care să deservească educația. 
 Dl Kelo Milan susține că din procesul verbal nu rezultă că aceste culte vor investi 
sumele primite cu titlu de chirii în aceste imobile. 

 Dl primar întreabă pe dna Huszarik Alexandrina dacă îi place cum arată acum imobilul 
liceului și că se face ceva frumos. 
 Dna Huszarik Alexandrina Nicoleta susține că fațada arată foarte bine, însă clădirea nu-i 

place, tot așa va arăta, plouă înăuntru, până la urmă se va dărâma peretele pe care plouă. 
 Dl Kelo Milan susține că nimeni nu-și asumă pe hârtie că va face investiție pentru 
școală, o parte din culte s-au ținut de cuvânt, iar acum se mai propune și ridicarea chiriilor. 

 Dl primar susține că ceea ce s-a făcut acum este practic o egalizare a nivelului chiriilor, 
și nu majorare, așa este corect ca toate cultele să aibă același nivel de chirie. 

 Dl Kelo Milan susține că unele culte au făcut investiții, într-un singur an și 50 %, chiriile 
se propun să fie mai mari, se dorește campus, nu există nici o garanție că se vor efectua 
investiții la localurile școlare. 

 Dl primar susține că nici nu există bază legală pentru a se solicita aceste aspect. 
 Dl Kelo Milan susține că acea comisie care a participat la negociere ar fi trebuit să 
solcite aceasta, este vorba despre banul public, nu apare nici o mențiune în procesul verbal. 

 Dl primar susține că parohia evanghelică în acest an va continua cu reparațiile la fațada  
din curte a clădirii liceului. 
 Dl Somrak Dusan este de părere că era necesar angajament scris din partea cultelor că 

vor efectua investiții la localurile școlare. 
 Dna Huszarik Alexandrina Nicoleta susține că aceste lucrări sigur nu se va reuși să se și 
termine, este vorba de sume mari care sunt necesare pentru ca acestea să fie finalizate. 

 Dl Hegyes Mihai susține justificarea sumelor. 
Nefiind alte discuții referitor la acest punct, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind 

pronunțate 8 voturi DA: Paladie Răzvan-Florin, Abraham Milan-Iaroslav, Karkuș Radomir-Călin-

Ștefan, Patean Tiberiu, Suslak Marek-Andrei, Vaș Ladislau, Albu Cosmin-Cristian, Bocea 
Alexandru-Marian, 5 abținere: Huszarik Alexandrina-Nicoleta, Bonțea Maria-Carolina, Hegyes 

Mihai-Ferencz, Somrak Dușan, Kelo Milan,  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 stabilirea chiriei lunare pentru locuințele 

pentru tineri, destinate închirierii, situate în orașul Nădlac, construite prin Agenția Națională 
pentru Locuințe. 
          Dl Paladie Răzvan Florin susține că există 3 variante de calcul pentru chirie, cota care 

se propune a se aplica pentru ambele categorii atât pentru cei până în 35 de ani, cât și peste 
35 de ani, este de 0,3 %. 

 Nefiind alte discuții referitor la acest punct, din partea comisiilor de specialitate fiind 

acordat aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, cu propunerea de aplicare la 
calcul a cotei de 0,3 %, fiind pronunțate 12 voturi DA, 1 abținere Kelo Milan, fiind întrunită 
majoritatea necesară aprobării, votul necesar fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție 

( 8 voturi ). 
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          Se trece la pct.6. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării prin concesiune a 

activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare aferente serviciului public de salubrizare al 
orașului Nădlac, a studiului de fundamentare, a caietului de sarcini, indicatorilor de 
performanță și a modelului de contract de delegare prin concesiune a activităților  de 

dezinfecție, dezinsecție și deratizare din orașul Nădlac. 
Dl Aldea Ioan susține că conform legii serviciilor publice, un serviciu public este necesar 

să fie atribuit direct/indirect, colectarea, transportul, depozitatea deșeurilor menajere sunt 

concesionate societății Retim, însă partea de dezinfecție, dezinsecție, deratizare nu este 
concesionată, legea ne obligă să delegăm aceste servicii către operatori licențiați, serviciile 
presupun existența unui personal calificat, de exemplu în ce privește serviciul de iluminat 

public, nu avem personal angajat și nici persoană calificată care ar putea să fie angajată 
acolo. 

Dl Somrak Dusan întreabă de ce nu putem efectua aceste servicii cu personalul din 

cadrul primăriei, cu utilajele noastre. 
Dl Aldea Ioan susține că în anul 2020 a fost înființat serviciul de salubrizare cu 

personalitate juridică în subordinea consiliului local, iar unele dintre servicii se vor da în 

administrare acestui serviciu. 
Dl Kelo Milan întreabă de ce deszăpezirea nu se poate efectua de personalul din cadrul 

primăriei. 

Dl Aldea Ioan susține că orice serviciu public nu poate fi prestat decât în baza licenței 
ANRSC. 

Dl Kelo Milan este de părere că pentru dezinfecție, dezinsecție, deratizare nu ar trebui 
să alocăm bani, legea serviciilor publice este din anul 2006, de ce solicită delegarea abia 
acum, pentru aceste servicii s-ar putea angaja o persoană în cadrul primăriei. 

Dl Aldea Ioan susține că înființarea serviciului presupune anumite cheltuieli, licența 
ANRSC, achiziționarea unui pulverizator, atomizor, în ultimii 3 ani dezinfecția s-a efectuat la 
comanda UAT, primăria plătea doar funcție de nevoie, acum din păcate este nevoie să facem 

abonament. 
Dl Kelo Milan este de părere că oricum dezinfecția până acum nu s-a făcut cu avionul, 

ci cu atomizor, de ce nu facem acest serviciu noi primăria. 

Dl Aldea Ioan susține că pentru obținerea licenței ANRSC este nevoie de documentația 
care este destul de stufoasă. 

Dl primar susține că acest serviciu presupune plata soluțiilor, materiale, nu este vorba 

doar de o persoană angajată, este vorba despre licență, utilaje, materiale. 
Dl Aldea Ioan susține că pentru înființarea serviciului este nevoie de o bază materială 

minimă. 

Dl Kelo Milan pune întrebarea când a fost folosit ultima dată avionul pentru stropit. 
Dl primar este de părere că din păcate nu avem oameni pregătiți, dacă înființăm 

serviciul, va fi necesar să achiziționăm tot ce presupune dotarea minimă, iar în situația în care 
acest serviciu nu va fi unul operațional, nu va funcționa, ce facem aruncăm ce am achiziționat 
la fier vechi. 

Dl Aldea Ioan susține că până acum aceste servicii au fost achizișionate din cauza 
banilor la comanda UAT, iar pe 3 ani s-a plătit suma de 60.000 lei. 

Dl Paladie Răzvan Florin susține că pentru persoana care se va angaja va fi nevoie și de 

salariu. 
Dl Kelo Milan face propunerea ca aceste servicii să nu fie delegate, ci înființarea 

acestuia în cadrul primăriei, în următorul an să facem noi aceste lucrări. 

Nefiind alte discuții referitor la acest punct, proiectul de hotărâre este supus la vot, în 
forma propusă de către executiv, fiind pronunțate 8 voturi DA: Paladie Răzvan-Florin, Abraham 
Milan-Iaroslav, Karkuș Radomir-Călin-Ștefan, Patean Tiberiu, Suslak Marek-Andrei, Vaș 

Ladislau, Albu Cosmin-Cristian, Bocea Alexandru-Marian, 5 abținere: Huszarik Alexandrina-
Nicoleta, Bonțea Maria-Carolina, Hegyes Mihai-Ferencz, Somrak Dușan, Kelo Milan, fiind 
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întrunită majoritatea necesară aprobării, votul necesar fiind votul majorității consilierilor aflați 

în funcție ( 8 voturi ), astfel că cealaltă propunere nu se mai supune la vot. 
Se trece la pct.7. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării prin concesiune a 

serviciului de iluminat public al orașului Nădlac, al studiului de fundamentare, a caietului de 

sarcini,  indicatorilor de performanță  și a  modelului de contract de delegare prin concesiune 
al serviciului de iluminat public al orașului Nădlac.  

Dl Aldea Ioan susține că nu avem personal calificat, acest serviciu nu presupune doar 

schimbarea unor becuri, ci corpuri de iluminat, puncte de aprindere, până în luna august 
becurile se află în garanție, astfel că se propune delegarea serviciului de iluminat public, 
atribuirea lui către un operator. 

Dl Kelo Milan întreabă dacă înființarea acestui serviciu presupune existența licenței 
ANRSC. 

Dl Aldea Ioan susține că persoana care poate lucra la acest serviciu este necesar să fie 

inginer, este necesară licența clasa III, la categoria de orașe până în 50.000 locuitori, 
persoana are nevoie de atestat ANRSC claca c1, c2, condițiile sunt greu de îndeplinit, se 
propune concesionarea și a corpurilor de iluminat public, serviciul va fi delegat prin concesiune 

prin licitație publică. 
Dl Hegyes Mihai Ferencz întreabă de ce nu se solicită societatea de la Pecica să vină 

doar când este nevoie. 

Dl Aldea Ioan susține că din păcate aceste servicii nu mai pot fi prestate la comandă, ci 
este necesară delegarea acestora, altfel vom primi amenzi de la ANRSC. 

Dl Somrak Dusan întreabă de când trebuie făcut contractul, până atunci se poate apela 
la societatea de la Pecica care să fie apelată doar când e nevoie de intervenții. 

Dna Huszarik Alexandrina Nicoleta întreabă de ce acest serviciu nu este delegat 

începând cu luna august având în vedere că becurile sunt în garanție până atunci. 
Dl secretar general susține că toate aceste discuții trebuiau ridicate în perioada în care 

aceste proiecte de hotărâre au fost afișate la transparență, toate documentele au fost trimise 

consilierilor locali prin email și toate avizele comisiilor de specialitate au fost trimise cu vot 
maxim. 

Dna Huszarik Alexandrina-Nicoleta susține că au fost solicitate explicații la ședința de 

comisie. 
Dl primar susține că în situația în care nu ne conformăm prevederilor legale, va trebui 

să suportăm amenzile care se vor primi. 

Dl Kelo Milan propune ca acest serviciu să fie delegat be bază de tarif, și nu pe bază de 
abonament, și doar la nevoie. 

 Nemaifiind discuții referitor la acest punct, proiectul de hotărâre este supus la vot, în 

forma propusă de către executiv, fiind pronunțate 8 voturi DA: Paladie Răzvan-Florin, Abraham 
Milan-Iaroslav, Karkuș Radomir-Călin-Ștefan, Patean Tiberiu, Suslak Marek-Andrei, Vaș 

Ladislau, Albu Cosmin-Cristian, Bocea Alexandru-Marian, 5 abținere: Huszarik Alexandrina-
Nicoleta, Bonțea Maria-Carolina, Hegyes Mihai-Ferencz, Somrak Dușan, Kelo Milan, fiind 
întrunită majoritatea necesară aprobării, votul necesar fiind votul majorității consilierilor aflați 

în funcție ( 8 voturi ), astfel că cealaltă propunere nu se mai supune la vot. 
          Se trece la pct.8. Proiect de hotărâre privind delegarea prin modalitatea gestiunii 
directe a serviciului de salubrizare al orașului Nădlac, către Serviciul Public de Salubrizare al 

Orașului Nădlac și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public 
de Salubrizare al Orașului Nădlac. 

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

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

Mihai-Ferencz, Somrak Dușan, Kelo Milan, fiind întrunită majoritatea necesară aprobării, votul 
necesar fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ). 
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          Se trece la pct.9. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat 

în orașul Nădlac, evidențiat în CF nr.307277 Nădlac. 
 Nefiind discuții referitor la acest punct, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind 

pronunțate 12 voturi DA, 1 abținere Kelo Milan, 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 organizarea rețelei școlare pentru anul 
școlar 2021-2022 în cadrul unității administrativ-teritoriale Nădlac. 

 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.11. Proiect de hotărâre privind nominalizarea persoanelor pentru a face 
parte din comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului 
general al UAT Nădlac.  

          Dl viceprimar propune pe dl consilier Suslak Marek-Andrei. 
          Dl Kelo Milan propune pe Somrak Dusan. 

 Se supune la vot propunerea de desemnare a dlui Suslak Marek-Andrei, fiind 

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

Mihai-Ferencz, Somrak Dușan, Kelo Milan, fiind întrunită majoritatea necesară aprobării, votul 
necesar fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ), astfel că cealaltă 

propunere nu mai este cazul să se supună la vot.  
Nefiind alte discuții referitor la acest punct, proiectul de hotărâre este supus la vot, cu 

propunerea aprobată, fiind pronunțate 8 voturi DA: Paladie Răzvan-Florin, Abraham Milan-

Iaroslav, Karkuș Radomir-Călin-Ștefan, Patean Tiberiu, Suslak Marek-Andrei, Vaș Ladislau, 
Albu Cosmin-Cristian, Bocea Alexandru-Marian, 5 abținere: Huszarik Alexandrina-Nicoleta, 
Bonțea Maria-Carolina, Hegyes Mihai-Ferencz, Somrak Dușan, Kelo Milan, 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 intabularea imobilului înscris în CF 

nr.310652 Nădlac în favoarea orașului Nădlac- drept de proprietate privată. 
 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.13. Raport de activitate pe anul 2020 al Bibliotecii orășenești Nădlac. 
          Dna Mako Jelmira susține că pe lângă informarea care a fost trimisă consilierilor locali, 

au mai intervenit anumite completări, modificări, pe care dorește să le expună, pe care le 
prezintă consiliului local, documentația fiind anexă la raportul de informare. 

          Se trece la pct.14. Diverse. 
 Președintele de ședință susține că la acest punct există depus un referat din partea 
arhitectului-șef care a fost trimis consilierilor locali, deoarece nu există întrebări cu privire la 

acesta, se supune acordarea avizului de principiu pentru cele 3 puncte ale acestuia, toți 
consilierii prezenți fiind de acord, fiind întrunită majoritatea necesară aprobării, respectiv votul 
majorității consilierilor locali în funcție ( 8 voturi ). 

 Dl secretar general face precizarea că a mai fost identificată o zonă care trebuie 
reglementată, curba zona Viile Vechi, dar aceasta se va reglementa pe sistematic, prin 
întabulare gratuită, aflându-se în sectorul 25. 

 Dna Huszarik Alexandrina Nicoleta susține că înainte de ședință a fost abordată de către 
educatoarea de la grădinița Viile Vechi, este o problemă cu acea clădirea care este a orașului, 
în anul 2013 asociația vânătorilor a dorit să-și facă acolo sediu, dar pe urmă a abandonat 

ideea, problema mare o reprezintă acoperișul, clădirea se degradează și plouă înăuntru. 
 Dl viceprimar își notează despre această problemă. 
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 Dl Kelo Milan are o rugăminte în ce privește microfoanele din sală, deoarece acestea    

s-au cumpărat pe fonduri, să fie și folosite la fiecare ședință, deoarece nu se aude prea bine și 
dacă acestea ar fi puse, alta ar fi acustica și procesele verbale ar fi complete. 
 Dl Somrak Dusan susține că deoarece în Viile Vechi urmează să fie extinsă rețeaua de 

gaz, ar fi foarte bine dacă s-ar branșa la gaze naturale grădinița din Viile Vechi, mai ales că s-a 
promovat la casa de cultură că extinderea va fi gratuită, a verificat și nu există cerere depusă 
în acest sens din partea primăriei. 

 Dl Kelo Milan susține că nu este nevoie de fonduri din partea primăriei, doar pentru 
centrală, deoarece Cooperativa Țăranul Nădlăcan a făcut cerere pentru branșarea la gaze 
naturale pentru o instalație de uscare, existând plan avizat, acesta va putea fi utilizat și în 

acest scop, la acest imobil va fi vorba de consum foarte mare. 
 Dl Paladie Răzvan Florin susține că în această situație, există probabilitatea ca ceilalți să 
rămână fără gaz. 

 Dl Somrak Dusan susține că conducta se dimensionează funcție de consumul solicitat. 
 Dl Paladie Răzvan Florin este de părere că este foarte bine că se face acest lucru, fiind 
bine atât pentru locuitorii din zonă, cât și pentru primărie. 

 Dl Hegyes Mihai Ferencz susține că în cazul în care dl primar nu va rezolva situația 
coloanei de Tir-uri, toți angajații vor veni la primărie, fiind vorba de un număr de 150 
persoane. 

 Dl Paladie Răzvan Florin susține că dacă s-a solicitat pe linie politică rezolvarea acestei 
probleme, s-a apelat la dl Merka, să aștepte acum să vadă ce se va rezolva. 

 Dl Hegyes Mihai Ferencz susține că soluția este un semafor, pentru partea de sus și 
partea de jos, dovada fiind tichetul care se eliberează, și ar intra și bani la bugetul local. 
 Dl primar este de părere că această problemă o poate rezolva chiar dl consilier Hegyes, 

prin prisma funcției de consilier local pe care o deține. 
Nefiind alte întrebări, sugestii sau discuții, dl Paladie Răzvan-Florin- preşedinte de 

şedinţă, declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac din data 

de 26.01.2021. 
 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 

 

 
 

 

 
AI/2 ex 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

8 

 


	HOTĂRÂREA Nr.22
	din 09.02.2021
	ORAŞ NĂDLAC

