
  
 
 
 

 

HOTĂRÂREA Nr.89 
      din 27.07.2021 

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac 

din data de 13.07.2021 
 

 

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

27.07.2021, 
 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 13.07.2021, 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.89/27.07.2021 
 

PROCESUL VERBAL 
al şedinţei extraordinare din data de 13.07.2021 a Consiliului local Nădlac 

 
Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 13.07.2021 a 

fost convocată în baza Dispoziției primarului orașului Nădlac nr.243 din 08.07.2021, 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, Bonțea Maria-Carolina, Somrak Dușan, Onuțe Dan-Ioan, Franio 
Ștefan-Emilian Kelo Milan, Huszarik Alexandrina-Nicoleta, Albu Cosmin-Cristian. Online 
participă următorii consilieri locali: Bocea Alexandru-Marian, Hegyes Mihai-Ferencz. 
      La lucrările ședinței, din partea primăriei orașului Nădlac participă: primar Ioan-Radu 
Mărginean, secretar general Gros Alexandru, Gondec Pavel-șef serviciu buget, Istvanovicz 
Călin-Florin- arhitect-șef, 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.243 din 08.07.2021 și deoarece sunt prezenți toți consilierii 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 13.07.2021. 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a 
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 22.06.2021. 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al 
Consiliului local al orașului Nădlac pe anul 2021. 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării  organigramei și a statului de funcții. 
          5.Diverse. 

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 
13.07.2021”, fiind pronunțate 15 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 22.06.2021. 

Preşedintele de şedinţă întreabă consilierii dacă există discuții referitor la procesul 
verbal. 

Dna Bonțea Maria Carolina susține că în procesul verbal la Diverse nu sunt menționate 
toate discuțiile, a discutat cu dna Ianecsko Alina să completeze ceea ce lipsește, completările 
fiind trimise pe email. 

Dl secretar general face precizarea că a văzut completările efectuate de dna Bonțea în 
procesul verbal, acesta nu se scrie sub formă de stenogramă, se va completa procesul verbal 
conform solicitării, face precizarea că la diverse discuțiile dacă există, acestea se vor pune pe 
cd, discuțiile fiind înregistrate și se pot anexa procesului verbal redactat. 

Dl Somrak Dusan susține că la pct.11, atunci când a procedat la propunerea 
reprezentanților Consiliului Local în Comisia de selecție și evaluare a solicitărilor de finanțării 
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nerambursabile alocate din fondurile bugetului local al Orașului Nădlac pentru activităţi 
nonprofit de interes local, în procesul verbal sunt trecute greșit persoanele propuse, fiind 
propuși următorii consilieri locali: Bonțea Maria-Carolina, Kelo Milan, Onuțe Dan-Ioan, Franio 
Ștefan-Emilian, Hegyes Mihai-Ferencz, să se corecteze în procesul verbal. 
 Deoarece nu există alte 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 22.06.2021”, cu completările de mai sus, acesta fiind aprobat cu 15 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 rectificării bugetului de venituri 
și cheltuieli al Consiliului local al orașului Nădlac pe anul 2021. 

Dl Gondec Pavel susține că din partea Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac   
s-a solicitat suplimentarea la reparații la grădinița din Viile Vechi, PP nr.1 str. 1 Decembrie, s-a 
discutat cu dl primar și viceprimar, pentru grădinița din Viile Vechi ar fi necesar reparații 
capitale, acoperiș, intervenții exterioare, total 90.000 lei, pentru grădinița PP 1 str. 1 
Decembrie  se propune diminuarea de la Cap.84 Reparații drumuri și alocarea sumei necesare 
de 20.000 lei. În ce privește serviciul de salubrizare nou înființat, activitatea acestuia s-a 
început la data de 01.07.2021, serviciul nu poate funcționa, inițial s-a considerat că acest 
serviciu poate fi finanțat din bugetul local, acest serviciu nu poate să funcționeze decât din 
venituri proprii, Trezoreria nu acceptă altă variantă, deci tehnic este necesar modificarea din 
sursa de finanțare A în sursa de finanțare G, sumele însă sunt identice, astfel că în ce privește 
sumele, practic nu se modifică nimic. 

Dl Somrak Dusan susține că din propunerea de rectificare rezultă că se scade suma de 
450.000 lei de la pavare și se trece la PNDL2, de ce este nevoie de această sumă, nu mai 
există cumva sume la PNDL2 sau care este motivul. 

Dl primar precizează că s-a primit o adresă, lucrările se pot executa din bugetul local, 
există o factură emisă de 400.000 lei, care este necesar să fie plătită, programul PNDL nu este 
încheiat, fiind oprite momentan finanțările, contractul este valabil până în luna octombrie 
2022, aceste sume urmând să fie primite în scurt timp. 

Dl Kelo Milan susține că acest program s-a demarat încă din anul 2019, întrebând 
totodată cât anume s-a executat prin acest program, întreabă de ce sumele nu s-au consumat 
în această perioadă de un an și jumătate, de ce nu s-a făcut treabă, dacă până acum se făcea 
treabă și se consumau sumele, nu aveam nici o problemă. 

Dl primar susține că pe acest program au apărut anumite probleme în derularea 
acestuia, probleme pe care le va explica dl arhitect. 

Dl Kelo Milan susține că soluția care s-a găsit este să fie luate sume de la trotuarele 
care trebuiau făcute în fața casei unor cetățeni, pentru ca să se continue asfaltarea pe străzile 
unde locuiesc alți cetățeni, deci în favoarea altor cetățeni, aceasta doar pe motivul că nu s-a 
făcut treaba cum trebuie. 

Dl Istvanovicz Călin Florin face precizarea că executantul se află în insolvență, 
proprietarul a decedat, ordinul de începere s-a dat în anul 2020, s-au efectuat demersuri și au 
fost începute lucrările, graficul de execuție era de 12 luni, undeva în februarie timp de o lună 
jumătate au fost întrerupte, nu s-au mai adus materiale, nu au mai avut balastru, de Paște 
lucrările au fost sistate, iar pe urmă lucrările s-au continuat până în data de 12. Decembrie 
2020. Din partea executantului s-au primit mai multe adrese, acesta solicitând întreruperea 
lucrărilor din cauza fenomenelor meteorologicee nefavorabile, motivul fiind unul nejustificat, 
deoarece chiar în acea perioadă s-a și lucrat, a fost destul de frig și s-a lucrat până în 12 
decembrie, conform contractului se putea solicita întreruperea lucrărilor ceea ce au și făcut, 
nici nu este în regulă că s-a turnat până atunci asfalt, s-a solicitat să se reia lucrările, ceea ce 
nu s-a întâmplat societatea necomunicând când va începe lucrările. La verificările care s-au 
efectuat la rigola care s-a executat pe str. Vasile Goldiș, nu s-a respectat proiectul, astfel că va 
va fi necesar să fie scos tot afară. După 1 lună după ce s-a executat lucrarea a apărut o altă 
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problemă, fiind chemat și proiectantul și dirigintele de șantier, pe str. Vasile Goldiș, conform 
studiului geo, stratul de piatră spartă trebuia să fie de 30 cm, însă în realitatea există doar un 
strat de 5 cm, nu era voie să fie pus asfalt pe strat de 5 centimetri. Pe str. Jozef Gregor 
Tajovsky s-a constatat că există două perini de pământ, iar lucrările nu s-au mai putut 
executa, s-a solicitat să se găsească o soluție la proiectant, a durat o lună jumătate până ce 
problema a fost soluționată, s-a solicitat inclusiv constructorului să rezolve problema, până ce 
s-a pus tot în regulă, pe urmă s-a primit adresa că se sistează finanțările. 

Dl Kelo Milan susține că nu s-a turnat 10 km asflat într-un an și jumătate, totuși suntem 
la câmpie, este un termen foarte lung, nu este ceva complicat, nu se face un munte, nu se fac 
tuneluri, este vorba de o finanțare, societatea acum se află în insolvență, posibil că caietul de 
sarcini nu a fost elaborat cum trebuie, totuși s-a așteptat cam mult. 

Dl primar susține că ce se poate face, putem să dăm societatea în judecată, dar există 
riscul să pierdem toată finanțarea. 

Dl Kelo Milan susține că înțelege problema, dar în februarie s-a efectuat licitația, 
societatea nu și-a făcut treaba într-un an jumătate, finanțarea este pierdută, iar noi nu avem 
asfalt, problemele evident sunt multe, dar nu un an jumătate să așteptăm să se facă lucrarea. 

Dl primar susține că societatea se află în insolvență, de asemenea au existat și mult 
probleme tehnice. 

Dl Paladie Răzvan Florin susține că din păcate legea nu permite decât să fie ales ca și 
câștigător ceea ce este și cel mai ieftin, nu și cel mai bun, sunt societăți care dețin un laptop și 
au un singur angajat, la data semnării contractului, societatea a avut 900.000 lei datorii,  
problema este una națională, aceste societăți când nu mai au bani, se opresc, caietul de 
sarcini a fost pus pe SEAP, a fost bine făcut, societatea a putut participa la licitație, având 
datorii foarte mari. 

Dl Kelo Milan susține că problema este faptul că după un an jumătate 10 km de asflat 
nu sunt gata și pierdem bani publici, să nu pună în situația cei 7 consilieri locali care se află în 
opoziție să voteze ca unii cetățeni să rămână fără trotuar în fața casei, doar ca să fie asfalt în 
altă parte, cei 7 se află într-o situație dificilă, nu fac parte din executiv, nu își pot asuma cu ce 
s-a întâmplat cu acest proiect. 

Dl Gondec Pavel susține că nu este vorba despre pierderea finanțării, nu suntem în 
această situație de a fi sistate plățile pe proiectul PNDL, probabil dacă în luna august se iau 
banii de la trotuare, în maxim 2 luni aceste sume se vor pune înapoi, ne aflăm în procedura de 
contractare a lucrării, e o soluție de moment pe termen de maxim 60 zile, se vor începe 
proiectele pentru trotuare, această propunere s-a făcut pentru a nu se produce un blocaj, ar fi 
vrut să fie prezent la ședințele comisiilor de specialitate, dar nu a fost invitat, a dorit să se 
discute, ca să explice, există promisiuni din partea constructorului că ar continua, dacă există 
finanțare, guvernul promite rectificare prin PNDL, cei care au făcut solicitări la Minister pe 
PNDL au cererile în curs de rezolvare, acesta nu are întârzieri la plată mai mult de 60 zile, are 
siguranța că și solicitarea noastră care a fost deja transmisă la Minister, va fi rezolvată, în timp 
scurt, să zicem 31 august și suma se va întoarce în bugetul local la trotuare.  Pentru a 
continua și a nu compromite ceea ce s-a pregătit pentru asfaltare, să ne trezim cu costuri 
suplimentare, asta ar fi o motivație, a doua,  foarte importantă este că societatea se află în 
insolvență, aceasta are mai multe contracte încheiate pe PNDL, nu numai la noi, este și firma 
expusă unui risc, poate intra în faliment și ne trezim cu alte probleme. Pentru  a evita acest 
risc, se poate discuta în comisii, consilierii să se gândească, dacă se vor căuta și alte surse de 
finanțare. Suma întreagă care se pune în discuție pentru întreaga derulare a proiectului sunt 2 
milioane de lei, din care dacă consilierii sunt de acord se va debloca o sumă de 400 și ceva mii 
lei, trebuie să ne gândim dacă vrem alte surse concret, să finalizăm lucrarea cât mai repede, 
ne asumăm sau nu ne asumăm,  asta este o temă pentru săptămânile următoare, probabil că 
în ședința ordinară din luna august poate să se ia o decizie. 

Dl Kelo Milan susține că a înțeles despre ce este vorba, dar se solicită să se dea o sumă 
de la trotuare să se mute doar pentru o promisiune, asta este prima problemă, a doua 
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problemă că trebuie să facem bine pentru cetățeni, dar cu ce cost, asfaltăm două străzi, ne 
aflăm în situația de a nu face trotuare, să ne împrumutăm. 

Dl Somrak Dunsan susține că în mare parte s-a primit răspunsul de la dl Gondec, însă 
dorește încă o dată să fie menționată valoarea totală a proiectului PNDL, stadiul sumelor 
decontate până acum, dacă sunt situații de lucrări depuse spre decontare și cât este rămas. 

Dl Gondec Pavel face precizarea că 7 milioane lei este aproximativ costul total al 
lucrării, partea de construcții 6 milioane și ceva lei,  există decontate deja 4 milioane lei, iar 
restul este de 2 milioane lei, mai este 400 și ceva mii lei pentru care s-a solicitat decontare la 
Minister. 

Dl Somrak Dusan întreabă ce se întâmplă dacă se votează această sumă, există riscul  
ca proiectul să nu fie finalizat sau nu. 

Dl viceprimar susține că face parte din comisia de selecție, chiar astăzi s-a procedat la 
verificarea dosarelor pentru pavaj, este o situație de moment, poate se deblochează și atunci 
intrăm în normalitate. 

Dl Somrak Dusan susține că dumnealui întreabă de PNDL2, dacă există riscul ca să nu îl 
finalizăm din banii de la Minister și să fim nevoiți să îl terminăm pe banii din bugetul local. 

Dl Gondec Pavel  face precizarea că nu există nici un risc că până la finele anului nu ar 
intra banii de la Minister, suma depusă la minister sigur se va deconta, contractul se află în 
perioadă de execuție,  partea de execuție este 2021, iar partea de finanțare este decembrie 
2022, contractul de finanțare a fost prelungit pe partea de finanțare în decembrie 2020, deci 
avem un an jumătate de a finaliza acest proiect, cum va gândi Guvernul dacă va mai continua 
PNDL2 sau nu, nu știe, însă crede că programul PNDL2 100 % se va duce până la capăt, din 
punctul de vedere al finanțării prin Ministerul Dezvoltării nu ne aflăm în situație de risc. 

Dl Kelo Milan este de părere că referatele compartimentului de specialitate de 
rectificare de buget ar trebui supuse la vot distinct, fiecare separat, deoarece este vorba doar 
de niște promisiuni din partea Guvernului, sa iau sumele de la trotuare, unii cetățeni fiind 
defavorizați și se alocă sumele la asfaltare, în favoarea altor cetățeni. 

Dl Gondec Pavel face precizarea că și dacă Ministerul Dezvoltării va deconta și dacă nu 
va deconta, se va regândi rectificarea,  iar banii se vor pune indiferent de situație înapoi la 
trotuare, nu poate da acum exemple de unde se va diminua, nu va permite ca proiectul care 
este în licitare să rămână fără finanțare, este o soluție pe moment, până ce se termină 
procedura de achiziție, până ce se ajunge tehnic la semnarea contractului, în buget suma 
trebuie să fie la loc, estimează finalizarea procedurii de achiziție în luna septembrie, jumătate 
de lucrare se poate executa în 2021, jumătate în anul 2022, și dacă vin sau nu vin banii- 
400.000 lei de la Minister, oricum se va supune spre aprobare rectificarea de buget și se va 
aloca suma necesară. Anul acesta va fi semnat contractul de execuție pentru trotuare, iar 
dacă nu vor fi contestații, vor începe lucrările. 

Dl Somrak Dusan întreabă de ce societatea nu continuă lucrările și nu se află în Nădlac, 
aceasta se datorează faptului că societatea se află în insolvență sau faptul că nu s-au făcut 
plățile sau care este motivul. 

Dl Istvanovicz Călin Florin susține că nu au avut soluția de la proiectant, a existat un 
schimb de adrese între proiectant și constructor, constructorul nu a putut constata toate 
problemele ce există în proiect. 

Dl Somrak Dusan susține că probabil la ce se referă dl arhitect-șef este vorba despre 
str. Vasile Goldiș. 

Dl Istvanovicz Călin-Florin că este vorba despre Vasile Goldiș și Jozef Gregor Tajovsky, 
dar și pe restul străzilor era discuția cu podețele, de asemenea a fost problemă și în Viile Vechi 
unde s-a așteptat soluția de remediere de la proiectant, acum dispozițiile sunt semnate de 
toți, deci problemele au fost rezolvate. 

Dl Somrak Dusan întreabă dacă se alocă această sumă de 450.000 lei, dacă 
constructorul vine și continuă lucrările. 
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Dl Istvanovicz Călin-Florin susține că dacă plătim, constructorul vine și continuă 
lucrările, dar dacă de exemplu nu reușim să plătim, probabil în toamnă, iar se va invoca timpul 
friguros și lucrările vor fi sistate. 

Dl Gondec Pavel susține că societatea va continua lucrările dacă îi vom da în scris că se 
asigură plata sumei în integralitate, deci și partea cealaltă, valoarea totală. 
 Nefiind alte discuții referitor la acest punct, președintele de ședință supune la vot pct.3, 

respectiv proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al 
Consiliului local al orașului Nădlac pe anul 2021, fiind pronunțate 8 voturi DA: Paladie Răzvan-
Florin, Abraham Milan-Iaroslav, Karkuș Radomir-Călin-Ștefan, Patean Tiberiu, Vaș Ladislau, 
Suslak Marek-Andrei, Bocea Alexandru-Marian, Albu Cosmin-Cristian, 7 abținere: Bonțea Maria-
Carolina, Somrak Dușan, Onuțe Dan-Ioan, Franio Ștefan-Emilian, Hegyes Mihai-Ferencz, 
Huszarik Alexandrina-Nicoleta, 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 aprobarea modificării  organigramei și a 
statului de funcții. 

Dl Kelo Milan susține că a făcut o propunere din partea grupului de consilieri locali PMP, 
UDSCR de modificare a organigramei și a statului de funcții, însă având în vedere 
amendamentul care a fost propus de către dl consilier Paladie Răzvan-Florin, susține că își 
însușește acest amendament cu privire la propunerea de modificare a organigramei, 
respective înființarea unei funcții publice de referent la compartiment urbanism. 

Dl Paladie Răzvan-Florin este de părere că prima dată ar trebui supus la vot proiectul 
de hotărâre astfel cum a fost redactat, iar după aceea amendamentul propus. 

Dl secretar general susține că inițiatorul are posibilitatea de a reveni asupra proiectului 
de hotărâre pe care l-a inițiat, iar situația aceasta presupune renunțarea la propunerea inițială 
și însușirea amendamentului. 

Dl Kelo Milan mulțumește pe această cale pentru idee dlui consilier Paladie. 
Nefiind alte discuții sau propuneri referitor la acest punct, proiectul de hotărâre este 

supus la vot, astfel cum a fost însușit de către inițiator, respectiv înființarea funcției publice de 
referent III, grad profesional superior în cadrul structurii Arhitectului-șef- compartimentul 
urbanism, fiind pronunțate 15 voturi DA, fiind întrunită majoritatea necesară aprobării, votul 
necesar fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ). 
          Se trece la pct.5. Diverse. 
 Dl Paladie Răzvan-Florin susține că mulțumește pentru acceptarea acestui 
amendament, fiind de părere că tocmai pe asemenea considerente, ar fi bine dacă ședințele 
comisiilor de specialitate s-ar ține reunite. 
 Dl Kelo Milan susține că cei 7 consilieri locali oricum nu contează, de ce să se țină 
comisiile reunite, cel mai bine ca acestea să fie ținute pe teme, iar fiecare comisie oricum are 
specificul ei. 
 Dl Somrak Dusan precizează că la momentul când s-a supus la vot la pct.3 în cadrul 
prezentei ședințe, nu s-a supus tot punctul nr.3, ci doar  s-a stabilit modalitatea de vot, dacă 
acest proiect de hotărâre se va vota în totalitate, pe capitole, sau referate, să se verifice 
aceste aspecte, nefiind supus la vot proiectul de hotărâre. 
 Dl primar precizează că are mai multe informații pe care dorește să le prezinte 
consilierilor locali, deoarece este pandemie, și nu se organizează zilele orașului, pentru a nu 
da curs la diferite contracte și a ne afla în situația de a nu se mai putea organiza, s-a făcut 
propunerea de a se organiza totuși ceva, un festival culinar, nu se vor invita oaspeți din 
străinătate, eveniment care s-ar putea organiza la sfârșitul lunii august sau începutul lunii 
septembrie, solicită consilierilor un punct de vedere dacă s-ar dori organizarea unui asemenea 
eveniment sau nu; deoarece există posibilitatea de a se organiza, însă fără a se invita formații, 
doar ceva simplu, dar totuși să facem ceva, deoarece anul trecut nu s-a putut organiza nici un 
fel de eveniment, fiind de părere că ar fi necesar un aviz de principiu în acest sens. 
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Dl Somrak Dusan este de părere că la finele lunii august deoarece de obicei se 
organizau în fiecare an Zilele orașului Nădlac, oamenii vor fi confuzi, nu vor înțelege dacă este 
vorba despre Zilele orașului sau este un alt eveniment. 

Dl primar susține că în buget există alocată doar suma de 24.000 lei, bani foarte puțini 
pentru a se putea organiza un eveniment de asemenea amploare cum sunt Zilele orașului, 
banii fiind insuficienți. 

Dl viceprimar susține că se va implica fanfara, agenții economici, locuitorii sigur s-ar 
bucura, UDSCR în fiecare an a participat. 

Dl Onuțe Dan-Ioan precizează că numai să nu existe probleme ca la final chiar înainte 
de eveniment să nu se poate organiza din cauza pandemiei. 

Dl viceprimar susține că tocmai pe acest considerent, nu se contractează formații, 
artiști, evenimentul se va organiza prin forțe proprii, tocmai de asta ne ferim, pentru că se 
poate să fie pandemie și cade tot, de exemplu reprezentanții primăriei orașului Nădlac au fost 
invitați în Cehia, pe urmă au apărut probleme, s-a comunicat că s-ar putea să nu mai fie 
organizat nimic, însă pe urmă s-a revenit, nu dorim să facem pliante, pur și simplu un festival 
culinar, combinat cu ziua pompierilor, un eveniment local, iar dacă nu se va mai putea 
organiza, asta este, dar dacă se poate face ceva, să încercăm. 

Se solicită un aviz de principiu pentru organizarea evenimentului, toți consilierii locali 
fiind de acord. 

Dna Bonțea Maria Carolina susține că a fost abordată săptămâna trecută despre o 
fântână care se află pe domeniul public pe str. Dr. M. Luther, nr.97, că aceasta ar fi 
nefuncțională. 

Dl primar susține că fiind vorba de fântână forată, nu se mai fac reparații, doar dacă 
este vorba de o fântână racordată la rețeaua publică. 

Dl primar susține că s-a primit în data de 25.06 din partea ANL o adresă prin care ni se 
aduce la cunoștință că această instituție este de acord să construiască bloc ANL pe str. 
Victoriei, nr.45-47, deci există speranțe în acest sens, acestea urmând să fie acordate tinerilor 
în ordinea descrescătoare a punctajului. În ce privește semnele de intrare în localitate în limba 
slovacă, acestea sunt aproape finalizate. Aduce aminte că nu s-a primit din partea consilierilor 
locali nici o propunere pentru cele 21 ha pentru zona centrală – proiect regenerare urbană, se 
așteaptă propunerile din partea acestora. 

Dl Kelo Milan face precizarea că în ședința la care s-a organizat cu acest scop, s-au 
ridicat toate propunerile și nu există alte propuneri. 

Dl Istvanovicz Călin-Florin susține că dacă propunerea este finalizată, în termen de 15 
zile poate fi pusă la dezbaterea publicului. 

Dl Onuțe Dan-Ioan întreabă ce se poate face cu curentul, sunt nenumărate cereri către 
Enel, problema nu ține de ei sau ce se întâmplă, în zona bujac este dezastru, pe str. Avram 
Iancu se ia curentul întruna. 

Dl primar susține că săptămâna trecută s-a trimis adresă către Enel prin care s-au 
sesizat întreruperile la secundă foarte dese, tot  județul se confruntă cu aceste probleme, ieri 
s-a depus o altă adresă către Enel, Prefectură, Consiliul Județean, adresă comună cu primăriile 
comunelor Șeitin și Semlac, o problemă o reprezintă crengile care ating firele de curent, 
cetățenii ar trebui să nu planteze pomi foarte înalți sau să procedeze la toaletarea acestora, în 
ultimele două săptămâni, întreruperile fiiind tot mai dese, se așteaptă răspuns din partea 
acestor instituții. 

Dl Onuțe Dan-Ioan susține că la ultima furtună pe str. N. Bălcescu, firele fiind încinse, a 
văzut că se lipesc între ele, fac scurtcircuit și se rup, sau se întâmplă că sar siguranțele la 
transformator, se arde frigiderul, TV, alte aparaturi electrocasnice. 

Dl primar susține că se așteaptă răspuns și se încearcă rezolvarea situației. 
Dna Bonțea Maria-Carolina susține că problema nu sunt doar întreruperile scurte, de 

exemplu sâmbătă a fost întrerupt curentul timp de 16 ore. 
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Dl primar susține că sâmbătă până la ora 1 noaptea a fost rezolvat tot, a fost pe teren 
împreună cu echipa Enel până ce nu s-a rezolvat să fie curent la toată lumea, a cerut  
locuitorilor să comunice cine nu are curent și au fost remediate toate problemele. 

Dl Somrak Dusan susține că a fost la Enel Timișoara pentru o problemă, iar săptămâna 
viitoare echipa urmează să vină la Nădlac, vine și la primărie dacă dl primar nu se află în 
concediu și este dispus să o primească. 

Dl primar susține că așteaptă echipa cu drag, nu se află în concediu, este la primărie. 
Nefiind alte discuții, dl Vaș Ladislau- preşedinte de şedinţă, declară închise lucrările 

şedinţei extraordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 13.07.2021. 
 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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