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PROCESUL VERBAL  

al şedinţei ordinare din data de 28.07.2020 a Consiliului local Nădlac 
 
 

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 28.07.2020 a fost 
convocată în baza Dispoziției primarului orașului Nădlac nr.267/21.07.2020, prin convocator şi 
înmânarea invitaţiilor. 

 La lucrările şedinţei participă următorii consilieri locali: Ambruș Lubomir-Ivan, Huszarik 
Alexandrina-Nicoleta, Orban Ecaterina-Maria, Onea Mircea-Laurențiu, Paliș Gligor, Kelo Milan, 
Suslak Marek-Andrei, Totorean Florin, Falticska Sergiu-Bogdan, Kocsis Andrei-Valentin, 

Somrak Dușan, Albu Cosmin-Cristian, Paladie Răzvan-Florin, Nagy Iuhasz Mihai Iaroslav, 
Onuțe Dan-Ioan.  

     La lucrările ședinței, din partea primăriei orașului Nădlac participă: Gondec Pavel- șef 

serviciu buget, Istvanovicz Călin-Florin- arhitect-șef, Ianecsko Alina- consilier juridic ( cu 
atribuții delegate din partea secretarului general Alexandru Gros ), Iamriska Ioan-Cristian- 
referent compartiment managementul proiectelor care asigură înregistrarea audio-video a 

ședinței. 
     Lipsesc la lucrările ședinței: Mărginean Ioan-Radu- primar al UAT Nădlac, Gros 

Alexandru- secretar general UAT Nădlac. 
    Locuitori ai orașului Nădlac care participă la lucrările ședinței, proprietarii terenurilor din 

zona gropii de deșeuri: Franyo Ștefan, Aldea Nicolae, Gyurik Daniel, Madarasz Andrei, 

Borosovic Ioan, Roskoș Ștefan, Varga Andrei, Porubski Ioan Dusan,  Iancsik Ioan, Ciaian Ioan, 
Lestyan Alexandru, Lauko Pavel. Locuitor al orașului participant la ședință: Bocea Alexandru. 

    Dna consilier juridic constată faptul că, convocarea consiliului local în ședința de astăzi a 

fost efectuată în baza dispoziției primarului orașului Nădlac nr.267 din 21.07.2020 și deoarece 
majoritatea consilierilor aflați în funcție sunt prezenți la lucrările ședinței, este asigurat 
cvorumul necesar întrunirii, declarând în acest sens ședința legal constituită. 

În continuare, președintele de ședință- Huszarik Alexandrina-Nicoleta, prezintă proiectul 
ordinei de zi al şedinţei Consiliului Local de astăzi: 

 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului 

local din data de 28.07.2020. 
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a 

Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 16.06.2020. 

          3.Proiect de hotărâre privind încheierea și aprobarea exercițiului bugetar pe anul 2019. 
          4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Tarifar și Analiza pragului de 

suportabilitate pentru utilizatorii casnici în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat 
al Deșeurilor în Județul Arad”. 

5.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Oraşului 

Nădlac în Adunarea Generală a Acționarilor  Operatorului Regional S.C. COMPANIA DE APĂ 
ARAD S.A. 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu denumirea” Extindere rețea de 

alimentare cu apă, zona industrială Nădlac" și a devizului general. 
7.Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de colectare deșeuri, aplicabile 

tuturor UAT-urilor componente Zonei 1. 

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficiențelor și 
pentru realizarea capacității de apărare împotriva incendiilor și în alte situații de urgență la 
nivelul orașului Nădlac. 

         9.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 861 mp, 
parcela cu nr. cad.  313867, evidenţiată în CF nr. 313867 Nădlac, situat  în oraşul Nădlac, str. 
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Dorobanți nr. 42, jud. Arad, dnei Iancsik Maria  şi dlui Iancsik Ioan-Mihai, domiciliaţi în oraşul 

Nădlac, str. G. Coșbuc nr.44, jud. Arad. 
         10.Proiect de hotărâre privind suspendarea, pentru anul 2020, punerii în aplicare a 
prevederilor Hotărârii nr.18/30.01.2018. 

         11.Diverse. 
 Dna consilier juridic propune introducerea pe ordinea de zi ca și pct.12: Proiect de 
hotărâre privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu 

apă și de canalizare prin Actul Adițional nr.15, în situația în care din partea comisiilor de 
specialitate a consiliului local au fost emise avizele necesare. 

Deoarece nu există alte 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 28.07.2020”, cu propunerea de introducere a pct.12, 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.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței 

ordinare a consiliului local Nădlac din data de 16.06.2020. 
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 ordinare a Consiliului local Nădlac 

din data de 16.06.2020”, 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 încheierea și aprobarea exercițiului 

bugetar pe anul 2019. 
Nefiind discuții referitor la acest punct, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat 

aviz favorabil, proiectul este supus la vot, 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.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Tarifar și Analiza 

pragului de suportabilitate pentru utilizatorii casnici în cadrul Proiectului „Sistem de 
Management Integrat al Deșeurilor în Județul Arad”. 

Nefiind discuții sau nelămuriri referitor la acest punct, din partea comisiilor de 

specialitate fiind acordat aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, 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. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 
reprezentantului Oraşului Nădlac în Adunarea Generală a Acționarilor  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, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, fiind pronunțate 15 

voturi DA, fiind întrunită majoritatea necesară adoptării, votul necesar fiind votul consilierilor 
aflați în funcție ( 8 voturi ). 

Se trece la pct.6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu denumirea” 

Extindere rețea de alimentare cu apă, zona industrială Nădlac" și a devizului general. 
Nefiind discuții sau nelămuriri referitor la acest punct, din partea comisiilor de 

specialitate fiind acordat aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, 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.7. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de colectare 

deșeuri, aplicabile tuturor UAT-urilor componente Zonei 1. 
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Nefiind discuții sau nelămuriri referitor la acest punct, din partea comisiilor de 

specialitate fiind acordat aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind 
pronunțate 14 voturi DA, 1 abținere- Nagy Iuhasz Mihai Iaroslav, fiind întrunită majoritatea 
necesară aprobării, votul necesar fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ). 

Se trece la pct.8. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru remedierea 
deficiențelor și pentru realizarea capacității de apărare împotriva incendiilor și în alte situații de 
urgență la nivelul orașului Nădlac. 

Nefiind discuții sau nelămuriri referitor la acest punct, din partea comisiilor de 
specialitate fiind acordat aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, 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.9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă 
de 861 mp, parcela cu nr. cad.  313867, evidenţiată în CF nr. 313867 Nădlac, situat  în oraşul 

Nădlac, str. Dorobanți nr. 42, jud. Arad, dnei Iancsik Maria  şi dlui Iancsik Ioan-Mihai, 
domiciliaţi în oraşul Nădlac, str. G. Coșbuc nr.44, jud. Arad. 

Nefiind discuții sau nelămuriri referitor la acest punct, din partea comisiilor de 

specialitate fiind acordat aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind 
pronunțate 15 voturi DA, fiind întrunită majoritatea necesară aprobării, votul necesar fiind 
votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ). 

Se trece la pct.10. Proiect de hotărâre privind suspendarea, pentru anul 2020, punerii 
în aplicare a prevederilor Hotărârii nr.18/30.01.2018. 

Nefiind discuții sau nelămuriri referitor la acest punct, din partea comisiilor de 
specialitate fiind acordat aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, 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.11. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de Delegare a 
Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr.15. 

Nefiind discuții sau nelămuriri referitor la acest punct, din partea comisiilor de 
specialitate fiind acordat aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind 
pronunțate 15 voturi DA, cu precizarea mai sus menționată, fiind întrunită majoritatea 

necesară aprobării, votul necesar fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ). 
Se trece la pct.12. Diverse.  
Dl Kelo Milan susține că la ședința anterioară a consiliului local s-a solicitat primarului să 

pună la dispoziție adresa care s-a primit din partea ANL, referitor la construirea 
apartamentelor anl pentru tineri pe construcția de pe str. Victoriei, 45, de asemenea s-a 
solicitat în scris să fie trimise informațiile referitor la investițiile ( lucrările ) realizate la această 

clădire de la preluare până în prezent, tipul lucrărilor realizate, totalitatea sumelor plătite, 
procesele verbale de recepție a lucrărilor, acestea nu s-au primit, toate aceste solicitări se 

regăsesc în procesul verbal al ședinței anterioare. De asemenea, există o adresă care a fost 
depusă în luna ianuarie, la care nici până în prezent nu s-a primit vreun răspuns, nu se 
răspunde la adrese în continuare, iar documentele care se solicită nu se pun la dispoziție. 

Dl Somrak Dusan a promis de fiecare dată când există anumite informații și noutăți 
referitor la investiția din zona gropii de deșeuri, extindere apă și hidranți, iluminat, să le aducă 
la cunștință, contractul cu Enel a fost semnat pe data de 19.05.2020, între Enel Distribuție 

Banat, Orașul Nădlac, societatea DHM Caransebeș, s-au deplasat la groapa de deșeuri 
reprezentanții celor 3 instituții, nu s-a putut preda amplasamentul, în data de 03.07. s-a făcut 
o minută din care rezultă că amplasamentul nu se poate preda până ce terenul nu este adus 

la cota zero, este vorba de str. Peneș Curcanu, problema este faptul că această lucrare nu se 
poate executa, deoarece terenul este necesar să fie adus la cota zero, în data de 07.07 s-a 
deplasat la Enel pentru discuții, din păcate fără ca această situație să fie remediată, nu există 

șansa ca această lucrare să se poată executa, proiectul presupune extinderea rețelei mijlocii, 2 
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transformatoare, fiecare proprietar de teren având distribuit la limita proprietății energie de 

joasă tensiune. 
Dl Kelo Milan susține că inclusiv poliția locală a coordonat activitatea de ducere a 

molozului în zonă ca să se înalțe terenul, lucrarea s-a blocat, care fost scopul, înălțarea 

terenului, acest teren acum trebuie adus la cota zero. 
Dl viceprimar susține că împreună cu dl primar, arhitect-șef, Aldea Ioan, precum și un 

reprezentant de la o societate, s-au deplasat la fața locului, s-a solicitat o ofertă de preț 

pentru aducerea terenului la cota zero, a crezut că în cadrul ședinței de astăzi se va discuta 
dacă suma necesară se alocă sau nu, dar acest punct nu se află pe ordinea de zi al ședinței. 
În data de 07.07 a fost la Enel la discuții referitor la problemele existente, împreună cu dl 

arhitect-șef s-a făcut un memoriu pentru extindere pentru 1000 metri, fiind vorba de 3 dulee  
din Viile Vechi unde nu există stâlpi, s-a discutat și despre posibilitatea înființării unei echipe 
de deranjamente permanente la Nădlac care să deservească localitățile învecinate, acum se 

întâmpină o problemă, contractul de execuție a lucrării de energie electrică din zona gropii de 
deșeuri a fost semnat și acum este blocat la noi, nu vom putea termina dacă acel drum nu se 
va executa. În această situație, săptămâna viitoare va solicita rezilierea contractului de 

execuție, să beneficieze alții dacă noi nu putem, să nu blocăm banii Enelului, este vorba de o 
sumă de 580.000 lei, dacă acest contract va fi reziliat, SF și PT care s-au executat de către 
Enel vor trebui să fie plătite din bugetul local. Trebuie să anunțe din păcate că acest proiect 

este sortit eșecului, să beneficieze alții dacă noi nu putem. 
Dl Iancsik Ioan întreabă cu ce sunt de vină oamenii pentru această situație. 

Dl Roszkos Ioan întreabă cine nu dorește realizarea acestei lucrări, s-au dat până acum 
o grămadă de bani, fiecare a plătit pentru terenul pe care l-a cumpărat, s-a investit mult și 
ulterior și acum nu se poate face un drum. 

Dl viceprimar susține că având în vedere faptul că s-a investit, este bine ca oamenii să 
cunoască care este situația. 

Dl Roszkoș Ioan susține că la nivel de oraș există 2-3 proiecte și în rest nimic, nu se 

vrea. 
Dl viceprimar susține că a dus la îndeplinire dispoziția primarului, SF, PT au fost 

aprobate, contractul s-a semnat, proiectul de hotărâre privind extindere de hidranți a fost 

votat, consiliul local să aloce sumele necesare. 
Dl Lestyan Andrei susține că proprietarii terenurilor din zonă au fost de nenumărate ori 

la ședințele de consiliu, de fiecare dată s-a promis, este chiar așa de complicat, cine face parte 

din executiv, primar, șef buget, 78 % din finanțare este asigurat de către Enel. 
Dl Roszkoș Ioan susține că este clar că nu se vrea. 
Dl Franyo Ștefan susține că are termen de depunere a proiectului pe data de 3 august, 

acum iar există o problemă, nu există curent, au dorit să mute activitatea la Pereg, dar li s-a 
promis că se va rezolva și să rămână aici, acum proiectul nu se poate implementa deoarece 

nu există curent. 
Dl Lestyan Andrei întreabă unde este practic blocajul. 
Dl Onuțe Dan Ioan susține că consiliul local nu a respins nici o cerere când a fost vorba 

de așa ceva, în ce privește terenul multifuncțional din parc nu a pus nimeni bani, dar lucrarea 
s-a făcut. 

Dl Lestyan Andrei susține că în parcul mare, la terenul de fotbal, sunt deja proiecte care 

au fost terminate, loc de grătare, loc unde se stă, iar agricultorii nu se pot mișca. 
Dl Iancsik Ioan susține că se tot amână, pentru ce se tot adună, dacă nu se rezolvă 

nimic. 

Dl viceprimar susține că următorul pas este aducerea acelui drum la cota zero. 
Dl Lestyan Andrei este de părere că este vorba doar de bunăvoință din partea 

executivului și de respect față de proprietarii de terenuri. 

Dl Kocsis Andrei susține să se voteze și să se facă acel drum, dacă consiliul local a 
alocat sumele necesare de ce nu s-a făcut acel drum. 
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Dl Kelo Milan precizează că orice document care se eliberează de primărie are un cost, 

eliberarea autorizației de construire poate costa și 5000 euro, iar primăria este cea care 
blochează investiția de 1milion jumătate de euro. 

Dl Roszkoș Ioan susține că de 3 ani se discută de alocarea sumelor necesare pentru 

hidranți, care nici până în prezent nu există. 
Dl Lestyan Andrei susține că de 3 ani a ars ferma unui coleg și nici până în prezent 

terenul nu a fost nivelat. 

Dl Onea Mircea Laurențiu susține că dacă contractul s-a semnat încă din 19.05, iar 
lucrarea nu se poate demara decât la aducerea terenului la cota zero, de ce este atât de 
complicat rezolvarea acestei probleme, să se demareze procedurile care sunt necesare, s-a 

discutat la o ședință anterioară a consiliului și despre Apoterm, problemele care sunt, au 
participat și angajații și nici până în prezent nu s-a rezolvat nimic. Consiliul local va solicita un 
punct de vedere scris din partea dlui primar ce se întâmplă acolo, se poate convoca o ședință 

extraordinară, din care să rezulte angajamentul ferm dacă această lucrare se execută sau nu, 
bineînțeles că și consiliul local poate convoca conform legii ședința. 

Dl viceprimar susține că lucrarea trebuie să fie executată de către Enel până în 31.12, 

astfel că durata contractului de execuție este de 7,5 luni, lucrarea la acel drum ar fi trebuit să 
fie deja gata. 

Dl Onea Mircea Laurențiu susține că echipa de la Enel a venit, însă nu a putut să facă 

lucrarea, să se comunice care este sursa de finanțare pentru lucrarea de la pădurice, să se 
comunice un punct de vedere în scris, nu neapărat convocare pentru ședință de consiliu 

extraordinară. 
Dl Lestyan Andrei susține că proprietarii terenurilor din zonă dacă așteaptă de 3 ani și 

tot vin la ședințe de consiliu dacă au așteptat atât, mai pot să aștepte o săptămână. 

Dl Onea Mircea Laurențiu susține că la următoarele ședințe nu se va mai vota nici un 
punct de pe ordinea de zi, dacă nu se va primi un răspuns scris, un punct de vedere 
concludent. 

Dl Kelo Milan susține că este vorba de 1 metru de pământ basculat, care trebuie împins 
cu cupa. 

Dl Onea Mircea Laurențiu susține că lucrarea a fost aprobată, hotărârea consiliului local 

trebuia să fie pusă în aplicare, nu interesează modul cum. 
Dl Kelo Milan precizează că la orice adresă care se depune la primărie, este necesar să 

se răspundă la ea în termen de 30 zile. 

Dl viceprimar susține că la discuțiile cu Enel Timișoara care au avut loc în data de 07.07 
s-a discutat și de alte investiții, extindere rețea zona Viile vechi, precum și înființarea unui 
punct de permanență de deranjamente în Nădlac. 

Dl Kelo Milan susține că pentru lucrările cu budoexcavatorul există sumele necesare. 
Dl viceprimar susține că suma aproximativă pentru această lucrare este de aproximativ 

26.000 lei. 
Dl Onea Mircea Laurențiu susține că pentru o sumă de 5000 euro se blochează 

programele oamenilor proprietari ai terenurilor din zonă. 

Dl Lestyan Andrei precizează că la data la care s-a propus spre aprobare acest proiect, 
consilierii ALDE s-au abținut de la vot, de ce nu au dat banii pentru această lucrare. 

Dl viceprimar susține că consilierii ALDE au susținut acest proiect încă de la început. 

Dl Lestyan Andrei susține că consilierii ALDE au susținut timp de 1 an acest proiect 
după care s-au întors împotriva, de 3 ani nu se rezolvă nimic, se consideră că este rea voință 
și bunăvoință zero, dacă nu au posibilitatea să ajute, cel puțin să nu încurce. 

Dl Onea Mircea Laurențiu solicită un punct de vedere scris și concludent din partea 
primarului, care este ordonator principal de credite, un răspuns clar, cu termenul de execuție 
pentru drumul care duce spre groapa de deșeuri necesar pentru extinderea rețelei de energie 

electrică a zonei, de asemenea să se comunice care este sursa de finanțare a lucrărilor care se 
execută în parcul mare, acestea să fie trimise în scris în cel mai scurt timp, respectiv până în 
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data de 04.08.2020, această propunere se supune la vot, toți consilierii prezenți fiind de acord 

cu această propunere ( 15 voturi DA ). 
Dl viceprimar își cere scuze proprietarilor de terenuri care au venit la ședință că le-a 

stricat ziua cu informațiile oferite, însă este bine ca aceștia să fie în cunoștință de cauză. 

Nefiind alte întrebări, sugestii sau discuții, dna Huszarik Alexandrina-Nicoleta, 
preşedinte de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului 
Nădlac din data de 28.07.2020. 

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare originale. 
 
 
           PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

  ALEXANDRINA-NICOLETA HUSZARIK     SECRETAR GENERAL 

                                                                                ALEXANDRU GROS 
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