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PROCESUL VERBAL  

al şedinţei ordinare din data de 10.09.2020 a Consiliului local Nădlac 
 
 

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 10.09.2020 a fost 
convocată în baza Dispoziției primarului orașului Nădlac nr.344 din 10.09.2020, prin 
convocator şi înmânarea invitaţiilor. 
 La lucrările şedinţei participă următorii consilieri locali: Ambruș Lubomir-Ivan, Orban 
Ecaterina-Maria, Onea Mircea-Laurențiu, Kelo Milan, Totorean Florin, Falticska Sergiu-Bogdan, 
Kocsis Andrei-Valentin, Somrak Dușan. Lipsesc: Huszarik Alexandrina-Nicoleta, Onuțe Dan-
Ioan, Paliș Gligor.  Sunt prezenţi şi consilierii locali care urmează să fie validaţi: Popa-Simona 
Corina, Lehoczki Ioan, Heckel Francisc, Ondrejov Ştefan. 

     La lucrările ședinței, din partea primăriei orașului Nădlac participă: secretar general 
Gros Alexandru, Ianecsko Alina- consilier juridic. 

    Dl primar Ioan-Radu Mărginean lipsește la lucrările ședinței.    
    Dl secretar general constată faptul că, convocarea consiliului local în ședința de astăzi a 

fost efectuată în baza dispoziției primarului orașului Nădlac nr.344 din 10.09.2020 și deoarece 
majoritatea consilierilor aflați în funcție sunt prezenți la lucrările ședinței, este asigurat 
cvorumul necesar întrunirii, declarând în acest sens ședința legal constituită. 

Dl secretar general solicită să se facă propuneri pentru alegerea președintelui de 
ședință pentru conducerea lucrărilor ședințelor consiliului local până la validarea noului consiliu 
ca urmare a alegerilor locale din data de 27.09.2020, deoarece dna Huszarik Alexandrina 
Nicoleta lipsește. 

 Dl consilier Ambruș Lubomir-Ivan propune pe dl consilier Kelo Milan. 
 Dl Onea Mircea-Laurențiu susține că și-a depus candidatura pentru funcția de primar ca 

și candidat independent, este o lacună legislativă în acest sens, în sensul că dacă nu se află în 
situație de incompatibilitate, este legal, însă nu este chiar moral, acesta fiind considerentul 
pentru care va vota doar până la momentul la care se vor supune la vot validările noilor 
consilieri locali, pentru a nu bloca activitatea consiliului și buna funcționare a instituției. 

 Dl secretar general susține că s-a trimis adresă în acest sens către Instituția Prefectului 
Arad, PNL Organizația Județeană Arad, însă până în prezent nu s-a primit nici un răspuns și nu 
cunoaștem dacă dl Onea mai este membru al Partidului Național Liberal- Organizația 
Județeană Arad, pe a cărui listă a fost ales ca și consilier local. 
 Nefiind alte propuneri, se supune la vot propunerea privind alegerea în funcția de 
președinte de ședință a dlui Kelo Milan, propunere care este aprobată cu 8 voturi DA,  votul 
necesar aprobării fiind votul majorității consilierilor prezenți  ( 5 voturi ). 

În continuare, președintele de ședință- Kelo Milan, prezintă proiectul ordinei de zi al 
şedinţei Consiliului Local de astăzi, susținând că dl primar ca și inițiator al proiectelor de 
hotărâre, precum și fiind cel care a convocat ședința de consiliu, lipsește la ședință, astfel : 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului 
local din data de 10.09.2020. 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a 
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 28.07.2020. 
          3.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei 
normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului NAGY IUHASZ MIHAI 
IAROSLAV, ales pe lista de candidați a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților și 
declararea ca vacant a locului deținut de acesta. 

4.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei 
normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului PALADIE RĂZVAN-FLORIN, 
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ales pe lista de candidați a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților și declararea ca vacant 
a locului deținut de acesta. 

5.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei 
normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului SUSLAK MAREK-ANDREI, 
ales pe lista de candidați a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților și declararea ca vacant 
a locului deținut de acesta. 

6.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei 
normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului ALBU COSMIN-CRISTIAN, 
ales pe lista de candidați a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților și declararea ca vacant 
a locului deținut de acesta. 

7.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local supleant în Consiliul 
local al orașului Nădlac, al doamnei POPA SIMONA-CAMELIA, membru al Partidului Alianța 
Liberalilor și Democraților.                  

8.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local supleant în Consiliul 
local al orașului Nădlac, al domnului LEHOCZKI IOAN, membru al Partidului Alianța Liberalilor 
și Democraților.                  

9.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local supleant în Consiliul 
local al orașului Nădlac, al domnului HECKEL FRANCISC, membru al Partidului Alianța 
Liberalilor și Democraților.                  

10.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local supleant în 
Consiliul local al orașului Nădlac, al domnului ONDREJOV ŞTEFAN, membru al Partidului 
Alianța Liberalilor și Democraților.                  

11.Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local Nădlac. 
          12.Proiect de  hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al 
Consiliului local al orașului Nădlac pe anul 2020. 
         13.Proiect de hotărâre privind compensarea cu chiria a contravalorii lucrărilor de 
reparații la imobilul închiriat de către I.I. Demian-Noaghi Livia, conform contractului de 
închiriere nr. 4965/06.07.2018. 

14.Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri ca făcând parte din domeniul 
public al orașului Nădlac, precum și transmiterea acestora în folosință operatorului regional 
S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. 

15.Proiect de hotărâre privind respingerea cererii privind emiterea  avizului în vederea 
prestării serviciilor funerare de către  Întreprindere Individuală Cristea Ioan, cu sediul în 
Nădlac, str. George Enescu, nr.100. 
         16.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Oraşului 
Nădlac în Adunarea Generală a Acţionarilor Operatorului Regional S.C. COMPANIA DE APĂ 
ARAD S.A. 
         17.Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor 
consiliului de administrație al S.C. APOTERM NĂDLAC S.A., în conformitate cu legislația privind 
guvernanța corporatistă. 

18.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 10.09.2020”, toți consilierii prezenți fiind de acord, 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 procesului verbal al ședinței 
ordinare a consiliului local Nădlac din data de 28.07.2020. 

Preşedintele de şedinţă întreabă consilierii dacă există discuții referitor la procesul 
verbal. 
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 Deoarece nu există observații 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 28.07.2020”, acesta fiind aprobat cu 8 voturi DA, votul necesar pentru adoptarea 
proiectului de hotărâre este votul majorității consilierilor prezenţi ( 5 voturi). 

Se trece la pct.3. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de 
expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului NAGY 
IUHASZ MIHAI IAROSLAV, ales pe lista de candidați a Partidului Alianța Liberalilor și 
Democraților și declararea ca vacant a locului deținut de acesta. 

Nefiind  discuții referitor la acest punct, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat 
aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 8 voturi DA, fiind 
întrunită majoritatea necesară adoptării, votul necesar fiind votul majorității consilierilor 
prezenți ( 5 voturi). 

 Se trece la pct.4. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte 
de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului 
PALADIE RĂZVAN-FLORIN, ales pe lista de candidați a Partidului Alianța Liberalilor și 
Democraților și declararea ca vacant a locului deținut de acesta. 

     Nefiind  discuții referitor la acest punct, din partea comisiilor de specialitate fiind 
acordat aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 8 voturi DA, 
fiind întrunită majoritatea necesară adoptării, votul necesar fiind votul majorității consilierilor 
prezenți ( 5 voturi). 

Se trece la pct.5. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de 
expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului SUSLAK 
MAREK-ANDREI, ales pe lista de candidați a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților și 
declararea ca vacant a locului deținut de acesta. 

    Nefiind  discuții referitor la acest punct, din partea comisiilor de specialitate fiind 
acordat aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 8 voturi DA, 
fiind întrunită majoritatea necesară adoptării, votul necesar fiind votul majorității consilierilor 
prezenți ( 5 voturi). 

Se trece la pct.6. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de 
expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului ALBU 
COSMIN-CRISTIAN, ales pe lista de candidați a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților și 
declararea ca vacant a locului deținut de acesta. 

Nefiind  discuții referitor la acest punct, din partea comisiilor de specialitate fiind 
acordat aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 8 voturi DA, 
fiind întrunită majoritatea necesară adoptării, votul necesar fiind votul majorității consilierilor 
prezenți ( 5 voturi). 

 Se trece la pct.7. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local 
supleant în Consiliul local al orașului Nădlac, al doamnei POPA SIMONA-CAMELIA, membru al 
Partidului Alianța Liberalilor și Democraților.                  

 Comisia de validare trece la examinarea legalităţii alegerii d-nei Popa Simona-Camelia şi 
validează alegerea acesteia ca şi consilier local, conform procesului verbal nr.4976 din 
10.09.2020. Hotărârea de validare a mandatului este supusă la vot, fiind pronunţate 8 voturi 
DA  ( unanimitate de voturi ), votul necesar fiind majoritatea consilierilor prezenţi ( 5 voturi ).  

Se trece la pct.8. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local 
supleant în Consiliul local al orașului Nădlac, al domnului LEHOCZKI IOAN, membru al 
Partidului Alianța Liberalilor și Democraților.                  

 Comisia de validare trece la examinarea legalităţii alegerii d-lui Lehoczki Ioan şi 
validează alegerea acestuia ca şi consilier local, conform procesului verbal nr.4977 din 
10.09.2020. Hotărârea de validare a mandatului este supusă la vot, fiind pronunţate 8 voturi 
DA ( unanimitate de voturi ), votul necesar fiind majoritatea consilierilor prezenţi ( 5 voturi ).  
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 Se trece la pct.9. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local 
supleant în Consiliul local al orașului Nădlac, al domnului HECKEL FRANCISC, membru al 
Partidului Alianța Liberalilor și Democraților.                  

 Comisia de validare trece la examinarea legalităţii alegerii d-lui Heckel Francisc şi 
validează alegerea acestuia ca şi consilier local, conform procesului verbal nr.4978 din 
10.09.2020. Hotărârea de validare a mandatului este supusă la vot, fiind pronunţate 8 voturi 
DA ( unanimitate de voturi ), votul necesar fiind majoritatea consilierilor prezenţi ( 5 voturi ).  

 Se trece la pct.10. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local 
supleant în Consiliul local al orașului Nădlac, al domnului ONDREJOV ŞTEFAN, membru al 
Partidului Alianța Liberalilor și Democraților.                  

 Comisia de validare trece la examinarea legalităţii alegerii d-lui Ondrejov Ştefan şi 
validează alegerea acestuia ca şi consilier local, conform procesului verbal nr.4979 din 
10.09.2020. Hotărârea de validare a mandatului este supusă la vot, fiind pronunţate 8 voturi 
DA ( unanimitate de voturi ), votul necesar fiind majoritatea consilierilor prezenţi ( 5 voturi ).  

Se trece la depunerea jurământului, pe rând, de către consilierii locali noi validați: Popa 
Simona- Camelia, Lehoczki Ioan, Heckel Francisc, Ondrejov Ştefan, în faţa unei mese special 
amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţie şi Biblie, consilierul pune mâna, atât pe 
Constituţie, cât şi pe Biblie, pronunţând textul jurământului, semnând acesta în două 
exemplare, un exemplar se păstrează la dosarul de şedinţă, iar al doilea se înmânează 
consilierului; din acest moment, mandatele consilierilor locali de mai sus sunt validate, aceștia 
având dreptul să voteze proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi. 

Se trece la pct.11. Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiilor de specialitate 
ale Consiliului Local Nădlac. 

Dl Totorean Florin propune în comisia de urbanism pe Popa Simona-Camelia. 
Dl Somrak Dusan propune în comisia de urbanism pe Ondrejov Ștefan. 
Dl Kocsis Andrei Valentin ca din comisia de cultură să facă parte Lehoczki Ioan și Heckel 

Francisc. 
Din acest moment dl Onea Mircea-Laurențiu se retrage. 
Se face pauză de 5 minute pentru ca cele două comisii să-și aleagă președinte și 

secretar. 
După pauză, dl Somrak Dusan susține că se propune reorganizarea comisiei pentru 

amenajarea teritoriului şi  urbanism, protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală, pe 
lângă Consiliul Local al orașului Nădlac, care va avea următoarea componență: 

1. SOMRAK DUŞAN- președinte, consilier local din partea Uniunii 
Democratice a Slovacilor şi Cehilor din România 

2. POPA SIMONA-CAMELIA- secretar, consilier local din partea Partidului 
Alianța Liberalilor și Democraților 

3. ONDREJOV ȘTEFAN- membru, consilier local din partea Partidului 
Alianța Liberalilor și Democraților 

4. ONEA MIRCEA-LAURENŢIU– membru, consilier local din partea 
Partidului Naţional Liberal 

5. FALTICSKA SERGIU-BOGDAN–membru, consilier local din partea 
Partidului Naţional Liberal 

Dna Orban Ecaterina-Maria susține că se propune reorganizarea comisiei pentru 
activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, 
protecţie copii, tineret şi sport, pe lângă Consiliul Local al orașului Nădlac, care va avea 
următoarea componență: 

1. ORBAN ECATERINA- MARIA- preşedinte, consilier local din partea 
Uniunii Democratice a Slovacilor și Cehilor din România 

2. KOCSIS ANDREI- VALENTIN– secretar, consilier local din partea 
Partidului Social Democrat 
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3. HECKEL FRANCISC- membru, consilier local din partea Partidului 
Alianța Liberalilor și Democraților 

4. LEHOCZKI IOAN- membru, consilier local din partea Partidului Alianța 
Liberalilor și Democraților 

5. HUSZARIK ALEXANDRINA- NICOLETA- membru, consilier local din 
partea Partidului Național Liberal 

Nefiind discuții referitor la acest punct, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat 
aviz favorabil, proiectul este supus la vot, fiind pronunțate 11 voturi DA, 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 rectificarea bugetului de venituri și 
cheltuieli al Consiliului local al orașului Nădlac pe anul 2020. 

Dl viceprimar susține că din partea Liceului teoretic există o adresă, conform solicitării 
acestuia, s-au prevăzut în buget sumele pentru măști, panouri protecție, momentan școala va 
începe la clasă, dacă cumva va crește numărul cazurilor de coronavirus, școala se va 
desfășura online, însă pentru aceasta ar mai fi nevoie să se cumpere laptopuri pentru 
profesori, tablete pentru elevi, propunerea este una foarte importantă, propune dacă se 
dorește bugetul se poate supune la vot integral sau acesta se poate vota pe capitole. 

Dl Kelo Milan este de părere că deoarece există mai multe puncte, să fie supus spre 
aprobare pe capitole, însă nu este prezent nimeni la lucrările ședinței din partea serviciului 
buget. Se trece la analiza fiecărui referat care se află ca fundamentare pentru rectificare de 
buget, respectiv referatul nr.4447/11.08.2020: 

- majorare cu 10.000 lei la Transporturi, cod 84.02 Cheltuieli de personal, acoperire 
salarii până la sfârșitul anului- propunerea se supune la vot și este aprobată cu 11 
voturi DA 

- majorare cu 100.000 lei cod 70.02 Cheltuieli de capital, Extindere rețea de 
alimentare cu apă zona industrială Nădlac- propunerea se supune la vot și este 
aprobată cu 10 voturi DA, 1 abținere: Kelo Milan 

- majorare cu 18.000 lei cod 67.02, mașină de cosit Husqvarna, aparat de sudură 
portabil, echipamente pentru fitness în aer liber, masa de tenis pentru exterior, de 
ce solicită aceste sume abia acum în luna septembrie, când mai sunt două luni, se 
montează toamna și vine imediat iarna, nu mai este nevoie de ele, se poate amâna 
pentru primăvara anului viitor- propunerea se supune la vot și este respinsă, fiind 
pronunțate 3 voturi DA: Ondrejov Ștefan, Lehoczki Ioan, Heckel Francisc, restul 
consilierilor fiind împotrivă, abținându-se de la vot 

- Transporturi 84.02- 1000 lei- trusă de scule profesională- propunerea se supune la 
vot și este aprobată cu 11 voturi DA 

- Cultură, recreere și religie, 67.02- coșuri de gunoi din lemn- 2000 lei- propunerea se 
supune la vot și este aprobată cu 11 voturi DA 

- Cultură, recreere și religie, 67.02- executarea de reparații la foișorul din lemn din 
pădurice- 17.000 lei 

         Dl Kelo Milan susține că este aceeași problemă de ce se solicită aceste sume în luna 
septembrie, de ce se propune repararea acestui foișor acum când acestea se pot face anul 
viitor.  
        Propunerea se supune la vot și este respinsă, voturile fiind pronunțate astfel: 5 voturi 
DA: Ondrejov Ștefan, Totorean Florin, Heckel Francisc, Kocsis Andrei Valentin, Lehoczki Ioan, 
restul de 6 consilieri abținându-se de la vot. 

- Cultură, recreere și religie, 67.02, executarea sistemului de irigații la terenul de 
tenis/baschet- 14.000 lei 

Dl Kelo Milan susține că este aceeași problemă de ce se solicită aceste sume în luna 
septembrie, de ce se propune repararea acestui foișor acum când acestea se pot face anul 
viitor.  
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Propunerea se supune la vot și este respinsă, toți cei 11 consilieri abținându-se de la 
vot. 

- Cultură, recreere și religie, 67.02, întreținerea spațiilor verzi- 10.000 lei 
Dl viceprimar precizează că nu cunoaște concret despre ce este vorba. 

Dl secretar general face precizarea că consilierii locali au dreptul să-și cheme în comisii 
angajații primăriei dacă există nelămuriri, de asemenea având în vedere faptul că din partea 
comisiilor de specialitate avizele care s-au emis au fost favorabile,  s-a considerat că este totul 
în regulă, se pune întrebarea acum ce se întâmplă cu sumele neaprobate care au fost propuse 
la rectificare de buget, trebuia să existe amendamente ce se face cu aceste sume. 

Dl Kelo Milan este de părere că dl primar care este initiator trebuia să fie prezent 
pentru a oferi lămuririle necesare. 

Dl secretar general este de părere că ar fi fost necesar să se cunoască că există 
obiecțiuni, este neprincipial să se afirme în aviz că totul este în regulă, avizele emise fiind 
favorabile, iar la vot să existe obiecțiuni la sume. 

Propunerea se supune la vot și este respinsă, toți cei 11 consilieri abținându-se de la 
vot. 

- Protecția mediului, 74.02- achiziționare de tuburi corugate cu diametrul de 300 mm 
pentru podețe 

Dl viceprimar susține că mai sunt necesare aceste tuburi, deoarece dacă vin ploile, 
aceste tuburi este necesar să fie cumpărate și montate, propunerea se supune la vot și este 
aprobată cu 11 voturi DA. 

Se trece la analiza referatului nr.4729/27.08.2020 care se află ca fundamentare pentru 
rectificare de buget, propunerea de majorare a veniturilor cu 77.000 lei, majorarea cu 77.000 
lei pentru prevenirea și combaterea îmbolnăvirii cu SARS COV2, propunerea se supune la vot 
și este aprobată cu 11 voturi DA. 

Se trece la analiza referatului nr.4525/13.08.2020 care se află ca fundamentare pentru 
rectificare de buget, propunerea de diminuare cu 15.000 lei la combatere Covid, majorare cu 
15.000 lei pentru reparații semafor de circulație, propunerea se supune la vot și este aprobată 
cu 11 voturi DA. 

Dl viceprimar susține că este foarte important ca semaforul să fie functional, deoarece 
începe școala, copii circulă pe acolo, iar zilele următoare acesta ar trebui să fie reparat. 

Se trece la analiza referatului nr.4445/11.08.2020 care se află ca fundamentare pentru 
rectificare de buget, propunerea majorare atât la venituri cât și la cheltuieli cu suma 501 lei 
dividende Compania de Apă, propunerea se supune la vot și este aprobată cu 11 voturi DA. 

 Se trece la analiza referatului nr.4446/11.08.2020 care se află ca fundamentare pentru 
rectificare de buget, propunerea de majorare atât la venituri cât și la cheltuieli cu suma de 
2300 lei  de la donații la prevenire Covid 12, propunerea se supune la vot și este aprobată cu 
11 voturi DA. 
 Dl viceprimar susține că sumele neaprobate este necesar să fie alocate la alt capitol, 
respectiv 18.000 lei de la echipamente fitness, 17.000 lei reparații foișor parcul pădurice, 
14.000 lei sistem irirgații teren tenis, 10.000 lei întreținere spații verzi, deci suma totală este 
de 59.000 lei. 

 Dna Orban Ecaterina Maria este de părere că această sumă ar trebui alocată la rezervă 
bugetară, iar în situația în care apar alte priorități, se va propune modificarea, propunerea se 
supune la vot și este aprobată cu 11 voturi DA. 
 Dl Totorean Florin pune întrebarea dacă este suficientă suma pentru apă zona 
industrială. 
 Dl Kelo Milan este de părere că din moment ce există referat din partea 
compartimentului de specialitate, înseamnă că suma care s-a solicitat este suficientă. 

Nefiind discuții referitor la acest punct, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat 
aviz favorabil, proiectul este supus la vot, fiind pronunțate 11 voturi DA, fiind întrunită 



 

 

7 

majoritatea necesară aprobării, votul necesar fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție 
( 8 voturi ). 
             Se trece la pct.13. Proiect de hotărâre privind compensarea cu chiria a contravalorii 
lucrărilor de reparații la imobilul închiriat de către I.I. Demian-Noaghi Livia, conform 
contractului de închiriere nr. 4965/06.07.2018. 

Nefiind discuții referitor la acest punct, deoarece din partea comisiei economice s-a 
acordat aviz nefavorabil, iar din partea comisiei de urbanism s-a acordat aviz favorabil, 
proiectul este supus la vot, fiind pronunțate 3 voturi DA: Orban Ecaterina Maria, Popa Simona-
Camelia, Kocsis Andrei-Valentin, restul de 8 consilieri abținându-se de la vot, nefiind întrunită 
majoritatea necesară aprobării, respectiv votul majorității consilierilor aflați în funcție  ( 8 
voturi ). 

Se trece la pct.14. Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri ca făcând parte 
din domeniul public al orașului Nădlac, precum și transmiterea acestora în folosință 
operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. 

Nefiind discuții referitor la acest punct, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat 
aviz favorabil, proiectul este supus la vot, fiind pronunțate 11 voturi DA, fiind întrunită 
majoritatea necesară aprobării, votul necesar fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție 
( 8 voturi ). 

Se trece la pct.15. Proiect de hotărâre privind respingerea cererii privind emiterea  
avizului în vederea prestării serviciilor funerare de către Întreprindere Individuală Cristea Ioan, 
cu sediul în Nădlac, str. George Enescu, nr.100. 

Dl viceprimar susține că s-a mai discutat de acest punct, acesta nefiind aprobat. 
Dl secretar general face precizarea că consiliul local are competența de avizare a 

firmelor, se pune întrebarea de ce această cerere nu s-a avizat, s-a depus adresă către DSP, 
consiliul local de ce nu-și asumă răspunderea, din partea DSP nu există aviz de funcționare, 
chiar a fost și amendat, dacă nu s-a înțeles, de ce nu s-a întrebat, consilierii răspund solidar 
pentru votul pe care-l acordă, avizele din partea comisiilor de specialitate sunt favorabile, însă 
votul în consiliu este nefavorabil. Consiliul local este cel care avizează activitatea societăților 
care prestează servicii funerare, societăți care este necesar să îndeplinească anumite condiții 
fără care nu poate funcționa, iar consiliul local nu poate aviza activitatea dacă un operator nu 
îndeplinește condițiile legale. 

Dl Kocsis Andrei Valentin face precizarea că acestuia i s-a solicitat să remedieze 
deficiențele existente însă acestea nu s-au remediat. 

Nefiind alte discuții referitor la acest punct, din partea comisiilor de specialitate fiind 
acordat aviz favorabil, proiectul este supus la vot, fiind pronunțate 10 voturi DA, 1 abținere 
Kelo Milan, care-și motivează votul pe considerentul că sora acestuia are societate concurentă 
în Nădlac cu același obiect de activitate, fiind întrunită majoritatea necesară aprobării, votul 
necesar fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ). 

Se trece la pct.16. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 
reprezentantului Oraşului Nădlac în Adunarea Generală a Acţionarilor Operatorului Regional 
S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. 

 Nefiind discuții referitor la acest punct, din partea comisiilor de specialitate fiind 
acordat aviz favorabil, proiectul este supus la vot, fiind pronunțate 11 voturi DA, fiind întrunită 
majoritatea necesară aprobării, votul necesar fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție 
( 8 voturi ). 
          Se trece la pct.17. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de 
selecție a membrilor consiliului de administrație al S.C. APOTERM NĂDLAC S.A., în 
conformitate cu legislația privind guvernanța corporatistă. 

Nefiind discuții referitor la acest punct, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat 
aviz favorabil, proiectul este supus la vot, fiind pronunțate 11 voturi DA, fiind întrunită 
majoritatea necesară aprobării, votul necesar fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție 
( 8 voturi ). 



 

 

8 

Se trece la pct.18. Diverse. 
Dl viceprimar informează mai ales colegii consilieri locali care sunt mai noi  în legătură 

cu rețeaua de apă de la zona gropii de deșeuri, informare care de altfel o face periodic, astăzi 
au fost începute lucrările, s-a forat sub drum, au fost puse țevile. 

Nefiind alte întrebări, sugestii sau discuții, dl Kelo Milan, preşedinte de şedinţă, declară 
închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 10.09.2020. 

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare originale. 
 
 
           PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
                   MILAN KELO     SECRETAR GENERAL 
                                                                                ALEXANDRU GROS 
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