
  
 
      
               

          

 
 

 

HOTĂRÂREA Nr.29 
      din 23.02.2021 

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac 

din data de 16.02.2021 

 
 

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

23.02.2021, 
 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 extraordinare a Consiliului local 

Nădlac din data de 16.02.2021, 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.29 din 23.02.2021 

 
 

PROCESUL VERBAL  

al şedinţei extraordinare din data de 16.02.2021 a Consiliului local Nădlac 
 

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 16.02.2021 a 
fost convocată în baza Dispoziției primarului orașului Nădlac nr.62 din 16.02.2021, prin 
convocator şi înmânarea invitaţiilor, fiind convocată de îndată. 

 La lucrările şedinţei participă consilierii locali: Albu Cosmin-Cristian, Huszarik 
Alexandrina-Nicoleta, Onuțe Dan-Ioan, Abraham Milan-Iaroslav, Bocea Alexandru-Marian, 
Bonțea Maria-Carolina, Franio Ștefan-Emilian, Hegyes Mihai-Ferencz,  Karkuș Radomir-Călin-

Ștefan, Kelo Milan, Paladie Răzvan-Florin, Somrak Dușan, Suslak Marek-Andrei, Vaș Ladislau. 
Lipsește dl consilier Patean Tiberiu.  

     La lucrările ședinței, din partea primăriei orașului Nădlac participă: primar Ioan-Radu 

Mărginean, secretar general Gros Alexandru, Ianecsko Alina- consilier juridic, 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.62 din 16.02.2021 și deoarece este prezent un număr de 14 consilieri locali aflați în 
funcție la lucrările ședinței, este asigurat cvorumul necesar întrunirii, declarând în acest sens 

ședința legal constituită. Ședința se desfășoară la sediul primăriei orașului Nădlac, unde sunt 
prezenți dl primar, dl viceprimar, dl secretar general, consilier juridic, iar consilierii locali 
participă la lucrările ședinței online. 

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 16.02.2021. 
            2.Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unor drumuri 
de exploatare și a unui teren. 

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 

16.02.2021”, toți consilierii prezenți fiind de acord- 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 introducerii în circuitul funciar 
a unor drumuri de exploatare și a unui teren. 

 Dl primar face precizarea că este nevoie de introducerea în circuitul funciar a acestor 
terenuri, deoarece este nevoie de Extras CF, fiind vorba de drum agricol care face legătura cu 
drum județean, drum national, 9 km de drumuri, precum și teren de la baza sportivă teren 

fotbal și în jurul terenului, pentru depunerea unor proiecte, fiind nevoie cât mai urgent să 
existe CF, acesta fiind motivul pentru care s-a procedat la convocarea consiliului local de 
îndată. 

 Dl Kelo Milan susține că este necesar de introducerea acestor drumuri agricole în 
circuitul funciar pentru a se depune proiecte, în comisia economică astăzi s-a aflat prima dată 
de acest lucru, ca bun simț, dl Kelo, dl Onuțe cunosc mai bine hotarul orașului Nădlac, de ce 

nu au fost informați de aceste propuneri. 
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 Dl primar susține că s-a discutat cu dl Porubski Gheorghe de aceste aspecte, în urmă cu 

aproximativ 2 săptămâni și a crezut că acesta a discutat, varianta care s-a ales reprezintă cea 
mai bună legătură, poate există alte propuneri, această propunere este în favoarea 
agricultorilor, de ce nu au discutat între ei, a crezut că au o bună colaborare. 

 Dl Kelo Milan susține că orice drum pietruit este binevenit, astăzi a aflat de această 
propunere, ar fi fost bine să fi existat propunerea la comisii, cu toate informațiile. 
 Dl primar susține că deoarece într-o zi dl Kelo Milan, dl Onuțe Dan, dl Porubski 

Gheorghe au fost la primărie, a crezut că au discutat aceste propuneri, oricum altă legătură 
mai bună nu s-ar fi găsit. 
 Dl Kelo Milan susține că dl Porubski Gheorghe face parte din grupul de fermieri, însă dl 

Kelo și dl Onuțe sunt consilieri locali aleși, era bine să fie consultați. 
 Dl primar susține că trebuia să se întâlnească și să discute, dacă există altă propunere, 
se poate amâna pe mâine dimineață, dar nu există foarte mult timp la dispoziție. 

 Dl Onuțe Dan Ioan susține că atunci când a fost împreună cu dl Kelo și dl Porubski la dl 
primar, au fost la dumnealui cu altă problemă. 
 Dl primar precizează că a crezut că împreună cu dl Porubski, aceștia fac o echipă, să 

fac cum consideră, dacă sunt de acord să aprobe, dacă nu, nu. 
 Dl Somrak Dusan este de părere că aceste aspecte importante nu ar trebui să fie 
discutate cu persoane care nu fac parte din consiliul local, dumnealui ca membru al comisiei 

de urbanism, desi există aceste propuneri de 2 săptămâni, nu a știut nimic, a aflat astăzi, când 
s-a convocat ședința de îndată, deși se cunosc aceste aspecte dinainte. 

 Dl primar susține că a aflat vineri de acest termen scurt de depunere a proiectelor, 
acesta fiind motivul pentru care a fost necesar convocarea de îndată a consiliului local, a 
crezut că dl Porubski a discutat cu agricultorii toate aceste propuneri, pe viitor dacă există 

propuneri în ce privește agriculturorii, drumurile agricole, să fie discutate la birou agricol. 
 Dl Kelo Milan susține că îl apreciază pe dl Porubski Gheorghe, însă aceste propuneri era 
necesar să fi fost cunoscute de către consilieri dinainte, să fie informați, problema este faptul 

că nu au fost informați. Se bucură de faptul că urmează a se depune proiecte, dar se putea 
face mai bine, altădată să fie informați. 
 Dl primar este de părere că acest punct, dacă există altă propunere, se poate amâna 

pe mâine dimineață. 
 Dl Vaș Ladislau susține că a crezut că va fi o ședință scurtă, că problemele agricultorilor 
vor fi rezolvate, a crezut că altfel funcționează consiliul local. 

 Dl Somrak Dusan susține că dl primar altădată să nu presupună că altcineva va informa 
consilierii locali, ci să-i informeze în mod direct, fără intermediari. 

Nefiind alte discuții referitor la acest punct, deoarece comisiile de specialitate acordă 

aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 14 voturi DA, fiind 
întrunită majoritatea necesară aprobării, votul necesar fiind votul majorității consilierilor în 

funcție ( 8 voturi ). 
Nefiind alte întrebări, sugestii sau discuții, dl Paladie Răzvan Florin, preşedinte de 

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

data de 16.02.2021. 
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare originale. 
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