Anexa la HCL nr.8/23.01.2020
PROCESUL VERBAL
al şedinţei extraordinare din data de 08.01.2020 a Consiliului local Nădlac
Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 08.01.2020 a
fost convocată în baza Dispoziției primarului orașului Nădlac nr.482/31.12.2019, prin
convocator şi înmânarea invitaţiilor.
La lucrările şedinţei participă următorii consilieri locali: Huszarik Alexandrina-Nicoleta,
Orban Ecaterina-Maria, Onea Mircea-Laurențiu, Paliș Gligor, Kelo Milan, Onuțe Dan-Ioan,
Suslak Marek-Andrei, Albu Cosmin-Cristian, Totorean Florin, Paladie Răzvan-Florin, Falticska
Sergiu-Bogdan. Lipsesc consilierii: Ambruș Lubomir-Ivan, Kocsis Andrei-Valentin, Nagy Iuhasz
Mihai Iaroslav, Somrak Dușan.
La lucrările ședinței, din partea primăriei orașului Nădlac participă: Mărginean IoanRadu- primar UAT Nădlac, Gros Alexandru- secretar general UAT Nădlac, Cralic Ioan-șef
inspector compartiment contabilitate-casierie, Ilieș Ioana Dorina- inspector compartiment
administrarea patrimoniului local, Istvanovicz Călin-Florin- arhitect-șef, Roszkoș Ioan- șef
SVSU Nădlac, Ianecsko Alina- consilier juridic.
Dl secretar general constată faptul că, convocarea consiliului local în ședința de astăzi a
fost efectuată în baza dispoziției primarului orașului Nădlac nr.482 din 31.12.2019 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- dna 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 extraordinare a
Consiliului local din data de 08.01.202.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 17.12.2019.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 23.12.2019.
4.Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul din anii precedenți a
deficitului secțiunii de funcționare și dezvoltare.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unor drumuri
de exploatare și canale, respectiv modificarea suprafețelor unor drumuri intabulate.
6.Diverse.
Dl primar propune introducerea ca și pct.6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre
privind modificarea comisiei de negociere a nivelului chiriilor pentru localurile școlare.
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 extraordinare a
Consiliului local Nădlac din data de 08.01.2020”, cu propunerea de modificare, fiind
pronunțate 11 voturi DA, fiind întrunită majoritatea necesară adoptării hotărârii, votul necesar
pentru adoptarea proiectului de hotărâre fiind majoritatea consilierilor prezenţi ( 6 voturi ).
Se trece la pct.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței
ordinare a consiliului local Nădlac din data de 17.12.2019.
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 17.12.2019”, acesta fiind aprobat cu 11 voturi DA, votul necesar pentru adoptarea
proiectului de hotărâre este votul majorității consilierilor prezenţi ( 6 voturi).
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Se trece la pct.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței
extraordinare a consiliului local Nădlac din data de 23.12.2019.
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 extraordinare a Consiliului local
Nădlac din data de 23.12.2019”, acesta fiind aprobat cu 11 voturi DA, votul necesar pentru
adoptarea proiectului de hotărâre este votul majorității consilierilor prezenţi ( 6 voturi).
Se trece la pct.4. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a excedentului din
anii precedenți a deficitului secțiunii de funcționare și dezvoltare.
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 12
voturi DA, fiind întrunită majoritatea necesară adoptării, votul necesar fiind votul consilierilor
aflați în funcție ( 8 voturi ).
Se trece la pct.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar
a unor drumuri de exploatare și canale, respectiv modificarea suprafețelor unor drumuri
intabulate.
Dl secretar general face precizarea că este vorba de terenurile care se întabulează pe
sistematic în mod gratuit pe banii Statului, cu precizarea că câteva dintre canale aparțin de
Anif, iar acelea care nu se regăsesc în teren nu se vor regăsi nici pe hartă, întrebând totodată
dacă s-a înțeles despre ce este vorba.
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 11 voturi DA, fiind întrunită majoritatea necesară aprobării, votul necesar fiind
votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ).
Se trece la pct.6. Proiect de hotărâre privind modificarea comisiei de negociere a
nivelului chiriilor pentru localurile școlare.
Dl Kelo Milan face precizarea că se retrage din această comisie.
Dna Huszarik Alexandrina Nicoleta susține că deja suntem în luna ianuarie, în acest an
se aniversează 75 de ani de la înființarea gimnaziului slovac, 60 de ani de școală medie
românească, clădirea liceului necesită renovare, ar trebui să se țină cont de acest aspect la
negocierea cu privire la chirii, s-a trimis de către școală adresă scrisă în acest sens către
parohia evanghelică, clădirea arată foarte urât pe dinafară, înăuntru arată bine, dar având în
vedere cele două aniversări care se vor desfășura în acest an, ar trebui făcut ceva în acest
sens.
Dl Kelo Milan susține că această că această dorință a existat încă de cel puțin 1 an, de
când s-a încheiat contractul de colaborare cu biserica, nici în anul 2018, nici în anul 2019 nu
s-a făcut nimic în acest sens, acesta fiind și motivul pentru care se retrage din comisie.
Dna Huszarik Alexandrina Nicoleta susține că geamul de la sala de sport a fost
schimbat, la localul de școală nr.3 s-a pus centrală, s-a mai amenajat curtea, dar clădirea
arăta mai bine înainte decât acum.
Dl Paladie Răzvan-Florin susține că referitor la fațada liceului tot din bugetul local va
trebui să fie alocate sumele necesare pentru reparații.
Dna Huszarik Alexandrina- Nicoleta face precizarea că la localul de școală nr.3 sunt
necesare investiții majore.
Dl Paladie Răzvan-Florin este de părere că toți consilierii locali care dețin anumite funcții
în parohii trebuie să ia atitudine.
Dl Kelo Milan susține că referitor la clădirea liceului, parohia evanghelică a susținut că
va depune un proiect pentru finanțare europeană referitor la lucrările de investiții care sunt
necesare la imobil, cu condiția ca să fie menținută destinația acelui imobil și noi ca și instituție
nu ne-am asumat acest lucru.
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Dna Huszarik Alexandrina- Nicoleta susține că sunt necesare reparații la fațadă, plouă
de sus de la acoperiș, spre curte, ceternele nu preiau cum trebuie apa și se prelinge în jos pe
perete, dl viceprimar a promis că atunci când va veni cineva cu scară de la Electrica, va veni
să remedieze și această problemă, este păcat de sala de sport.
Dl Paladie Răzvan-Florin este de părere că ar fi bine ca acea adresă care s-a trimis de
către școală către parohia evenghelică prin care au fost solicitate lucrările de reparații să fie
pusă la dispoziția comisiei care va merge la negociere din partea primăriei.
Dl Paladie Răzvan Florin propune ca din această comisie să facă parte dl Nagy Iuhasz
Mihai Iaroslav.
Dna Orban Ecaterina Maria propune pe dl Ambrus Lubomir-Ivan.
Dl secretar general precizează că aceste două propuneri pot fi luate în considerare doar
în situația în care există acceptul consilierilor locali de a face parte din această comisie având
în vedere că aceștia lipsesc de la lucrările prezentei ședințe.
Dna Huszarik Alexandrina- Nicoleta propune pe Suslak Marek Andrei.
Dl Onuțe Dan Ioan propune pe Onea Mircea- Laurențiu.
Nefiind alte discuții sau propuneri referitor la acest punct, din partea comisiilor de
specialitate fiind acordat aviz favorabil, propunerile de mai sus sunt supuse pe rând la vot,
precum și proiectul de hotărâre, 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.7. Diverse.
Dl Paladie Răzvan Florin este de părere că având în vedere faptul că a fost aprobat
bugetul de stat pentru anul 2020, executivul ar trebui să pregătească o variantă de buget și
acesta să fie discutat într-o ședință a comisiilor de specialitate reunite, pentru a se putea afișa
la transparență.
Dl primar susține că s-a trimis o adresă către Consiliul județean Arad, prin care s-a
solicitat alocarea sumelor necesare pentru următoarele proiecte din bugetul pentru anul 2020:
- Amenajare strazi in orasul Nadlac , Str.Viile Vechi si Cartierul Nou judetul Arad
- Reabilitare trotuare pavate zona A
- Extindere coloană de apă și hidranți.
Referitor la zvonul care a fost lansat cu privire la tractorul care a fost cumpărat recent,
aduce la cunoștință că acesta nu este stricat.
Nefiind alte discuții, d-na Huszarik Alexandrina- Nicoleta, preşedinte de şedinţă, declară
închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de
08.01.2020.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare originale.
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