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PROCESUL VERBAL  

al şedinţei ordinare din data de 02.11.2020 a Consiliului local Nădlac 
 
 

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 02.11.2020 a fost 
convocată în baza Dispoziției primarului orașului Nădlac nr.381 din 26.10.2020, prin 
convocator şi înmânarea invitaţiilor. 

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

Ioan, Paladie Răzvan-Florin, Patean Tiberiu, Somrak Dușan, Suslak Marek-Andrei, Vaș 
Ladislau. 

     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 în baza dispoziției primarului orașului Nădlac nr.381 din 26.10.2020 și deoarece 

majoritatea consilierilor aflați în funcție sunt prezenți la lucrările ședinței, este asigurat 
cvorumul necesar întrunirii, declarând în acest sens ședința legal constituită. 
 Se trece la pct.1 de pe ordinea de zi: Depunerea jurământului de către Albu Cosmin-

Cristian, Bocea Alexandru-Marian- consilieri locali validați, absenți motivat la ședința privind 
ceremonia de constituire a consiliului local Nădlac din data de 22.10.2020. 

      Dl secretar general face precizarea că în baza Ordinului Prefectului județul Arad 

nr.626/22.10.2020 au fost constatate că sunt îndeplinite condițiile legale de constituire a 
Consiliului local al orașului Nădlac. La ședința privind ceremonia de constituire au lipsit motivat 
la lucrările ședinței consilierii locali ai căror mandate au fost validate în baza Încheierii 

Judecătoriei Arad nr.9984/14.10.2020: Albu Cosmin-Cristian și Bocea Alexandru-Marian, astfel 
că se va trece la depunerea jurământului de către aceștia. 

Se trece la depunerea jurământului de către consilierii mai sus menționați, în ordine 

alfabetică, consilierul local este invitat la prezidiu de către dl secretar general, consilierul local 
pune mâna atât pe Constituţie, cât şi pe Biblie, dă citire textului Jurământului: „Jur să respect 
Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea 

mea pentru binele locuitorilor orasului Nadlac. Aşa să-mi ajute Dumnezeu”, pronunţă cuvântul 
„JUR”, după care semnează formularul, în două exemplare, unul se înmânează acestuia, iar 

unul se păstrează la dosar, ordinea depunerii jurământului fiind următoarea: Albu Cosmin-
Cristian, Bocea Alexandru-Marian. 

Se trece la pct.2. de pe ordinea de zi: Depunerea jurământului de către Abraham Milan 

Iaroslav- consilier local supleant. 
Dl secretar general prezintă un extras din dispozitivul Încheierii Judecătoriei Arad 

nr.10746/28.10.2020: 

„Admite propunerea de validare a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului local 
al orașului Nădlac al dlui Abraham Milan-Iaroslav. 

Validează mandatul de consilier local în cadrul Consiliului local al orașului Nădlac al dlui 

Abraham Milan-Iaroslav.” 
Mandatul de consilier local al dlui Abraham Milan-Iaroslav a fost validat ca urmare a 

renunțării la mandatul de consilier local al dlui Ciceac Vasile. 

Se trece la depunerea jurământului de către consilierul local validat- Abraham Milan-
Iaroslav, care este invitat la prezidiu de către dl secretar general, consilierul local pune mâna 
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atât pe Constituţie, cât şi pe Biblie, dă citire textului Jurământului: „Jur să respect Constituţia 

şi legile ţării şi să fac, cu bună credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru 
binele locuitorilor orasului Nadlac. Aşa să-mi ajute Dumnezeu”, pronunţă cuvântul „JUR”, după 
care semnează formularul, în două exemplare, unul se înmânează acestuia, iar unul se 

păstrează la dosarul ședinței. 
Se trece la pct.3. Alegerea președintelui de ședință. 
Dl secretar general solicită să se facă propuneri pentru alegerea președintelui de 

ședință pentru conducerea lucrărilor ședințelor consiliului local pentru o perioadă de 3 luni. 
 Dl consilier Suslak Marek-Andrei propune pe dl consilier Paladie Răzvan-Florin. 
     Dl Kelo Milan susține că deoarece este o tradiție de 4-8 ani ca primul mandat de 

președinte de ședință să-i revină celui mai in vârstă consilier local, propune pentru funcția de 
președinte de ședință pentru o perioadă de 3 luni pe dl Karkuș Radomir-Călin-Ștefan, 
propunere care este susținută și de către dl Hegyes Mihai-Ferencz. 

 Nefiind alte propuneri, cele două propuneri privind alegerea în funcția de președinte de 
ședință pentru o perioadă de 3 luni urmează să fie supuse pe rând la vot, voturile fiind 
pronunțate astfel: 

- Paladie Răzvan- Florin- 8 voturi DA: Abraham Milan-Iaroslav, Albu Cosmin-Cristian, 
Bocea Alexandru-Marian, Karkuș Radomir-Călin-Ștefan, Paladie Răzvan-Florin, 
Patean Tiberiu, Suslak Marek-Andrei, Vaș Ladislau, 7 voturi NU: Bonțea Maria-

Carolina, Franio Ștefan-Emilian, Hegyes Mihai-Ferencz, Huszarik Alexandrina-
Nicoleta, Somrak Dușan, Kelo Milan, Onuțe Dan-Ioan 

- deoarece prima propunere a întrunit majoritatea necesară aprobării, respectiv votul 
necesar aprobării fiind votul majorității consilierilor prezenți  ( 8 voturi ), cealaltă 
propunere nu mai este cazul să fie supusă la vot. 

În continuare, președintele de ședință- Paladie Răzvan-Florin, prezintă pct.4, respectiv 
proiectul ordinei de zi al şedinţei Consiliului Local de astăzi, astfel :  
        1.Depunerea jurământului de către Albu Cosmin-Cristian, Bocea Alexandru-Marian- 

consilieri locali validați, absenți la ședința privind ceremonia de constituire din data de 
22.10.2020. 
        2.Depunerea jurământului de către Abraham Milan Iaroslav- consilier local supleant. 

        3.Alegerea președintelui de ședință. 
        4.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului 
local din data de 02.11.2020. 

        5.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței privind ceremonia 
de constituire a Consiliului local al orașului Nădlac din data de 22.10.2020. 
        6.Proiect de  hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 

Nădlac. 
        7.Diverse. 

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 ordinare a 
Consiliului local Nădlac din data de 02.11.2020”, toți consilierii prezenți fiind de acord, fiind 

întrunită majoritatea necesară adoptării hotărârii, votul necesar pentru adoptarea proiectului 
de hotărâre fiind majoritatea consilierilor prezenţi ( 8 voturi ). 

 Se trece la pct.5. Proiect de  hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței 

privind ceremonia de constituire a Consiliului local al orașului Nădlac din data de 22.10.2020. 
Consilierii locali care au absentat la lucrările ședinței anterioare, susțin că se vor abține 

de la vot: Albu Cosmin-Cristian, Bocea Alexandru-Marian, Abraham Milan Iaroslav. 

Nefiind discuții referitor la acest punct, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind 
pronunțate 12 voturi DA, 3 abținere: Albu Cosmin-Cristian, Bocea Alexandru-Marian, Abraham 
Milan Iaroslav, fiind întrunită majoritatea necesară aprobării, votul necesar fiind votul 

majorității consilierilor prezenți ( 8 voturi ). 
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          Se trece la pct.6. Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Nădlac. 
         Dl secretar general face precizarea că este necesar în primul rând să se stabilească 
structura fiecărei comisii, pe urmă să se facă concret propuneri nominale de către fiecare grup 

de consilieri pentru fiecare comisie în parte, având în vedere faptul că consiliul local Nădlac 
este organizat în 3 comisii de specialitate. 
 Dl Paladie Răzvan Florin propune ca comisia economică să fie formată dintr-un număr 

de 5 consilieri locali, nefiind alte propuneri, această propunere este supusă la vot și aprobată 
în unanimitate de voturi. 

Dl Paladie Răzvan Florin propune ca comisia de urbanism să fie formată dintr-un număr 

de 5 consilieri locali, nefiind alte propuneri, această propunere este supusă la vot, fiind 
aprobată în unanimitate de voturi. 

Dl Paladie Răzvan Florin propune ca comisia de sănătate să fie formată din 7 consilieri 

locali, propunere care este supusă la vot, fiind pronunțate 8 voturi DA: Abraham Milan-
Iaroslav, Albu Cosmin-Cristian, Bocea Alexandru-Marian, Karkuș Radomir-Călin-Ștefan, Paladie 
Răzvan-Florin, Patean Tiberiu, Suslak Marek-Andrei, Vaș Ladislau, 7 voturi NU: Bonțea Maria-

Carolina, Franio Ștefan-Emilian, Hegyes Mihai-Ferencz, Huszarik Alexandrina-Nicoleta, Somrak 
Dușan, Kelo Milan, Onuțe Dan-Ioan, propunerea fiind aprobată, fiind necesar un număr de 8 
voturi. 

Dl secretar general susține având în vedere cele aprobate, 2 consilieri locali vor face 
parte din 2 comisii de specilitate, fiind necesar să se stabilească care va fi cea de bază, atunci 

când se vor face propunerile nominal de către fiecare grup. 
Dl Somrak Dusan întreabă care este scopul și sensul propunerii, dintotdeauna cele 3 

comisii de specialitate au fost alcătuite dintr-un număr de 5 consilieri locali, numărul 

consilierilor fiind 15, iar fiecare consilier local a făcut parte dintr-o singură comisie. 
Dl Paladie Răzvan Florin susține că s-a propus ca comisia de sănătate să fie alcătuită 

dintr-un număr de 7 membri deoarece sunt mai mulți consilieri locali care doresc să facă parte 

din această comisie, liderii de grup putând să facă propuneri pentru componența celor 3 
comisii de specialitate. 

Dl Kelo Milan este de părere că cele 3 comisii de specialitate ar trebui să fie alcătuite 

dintr-un număr de 5 consilieri locali. 
Dl Hegyes Mihai Ferencz pune întrebarea cine a stabilit ca comisia de sănătate să fie 

alcătuită dintr-un număr de 7 consilieri locali. 

Dl secretar general propune pauză de consultare pentru ca grupurile să se pună de 
acord cum să facă propunerile pentru fiecare comisie în parte. 

După pauză, se constată faptul că consilierii locali UDSCR și PMP: Bonțea Maria-

Carolina, Franio Ștefan-Emilian, Hegyes Mihai-Ferencz, Huszarik Alexandrina-Nicoleta, Somrak 
Dușan, Kelo Milan, Onuțe Dan-Ioan, au părăsit ședința astfel că nu se mai pot face propuneri 

pentru cele 3 comisii de specialitate, iar proiectul de hotărâre nu se mai poate supune la vot, 
astfel că pentru acest punct va fi necesar să fie convocat consiliul local pentru o ședință 
viitoare. 

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 02.11.2020. 

 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 



 

 

4 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

5 

 


