PROCESUL VERBAL
al şedinţei ordinare din data de 09.09.2020 a Consiliului local Nădlac
Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de a fost convocată în
baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.326/02.09.2020, prin convocator şi înmânarea
invitaţiilor.
La lucrările şedinţei participă următorii consilieri: Ambrus Lubomir-Ivan, Kelo Milan,
Totorean Florin, Kocsis Andrei-Valentin, Orban Ecaterina-Maria, Somrak Dușan. Lipsesc
consilierii: Falticska Sergiu- Bogdan, Paliș Gligor, Onuțe Dan- Ioan, Huszarik AlexandrinaNicoleta, Onea Mircea- Laurențiu.
Din partea primăriei orașului Nădlac, sunt prezenți: dl secretar general Alexandru
Gros, Iamriska Ioan Cristian- referent compartiment managementul proiectelor care asigură
înregistrarea audio-video a ședinței, Ianecsko Alina- consilier juridic.
De asemenea este prezent dl Paladie Răzvan-Florin, a cărui mandat de consilier local
urmează să fie propus spre aprobare în vederea încetării.
Sunt prezenți și consilierii locali care urmează să fie validați: Popa Simona-Camelia,
Ondrejov Ștefan, Heckel Francisc, Lehoczki Ioan.
Dl primar Mărginean Ioan-Radu lipsește la lucrările prezentei ședințe.
D-l secretar general constată faptul că la lucrările ședinței este prezent un număr de 6
consilieri locali, astfel nu este întrunită legalitatea constituirii ședinței, fiind necesară
prezența majorității consilierilor aflați în funcție – 8 consilieri locali, nefiiind îndeplinit
cvorumul necesar întrunirii, conform prevederilor art.137(1) din Ordonanța de Urgență
nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată. Avem o problemă deoarece un număr de
7 consilieri locali s-a constatat că se află pe lista altor partide politice la alegerile locale din
anul 2020, 4 consilieri locali chiar din acest motiv ș-au depus demisia din funcție, situația dlui
Onea Mircea-Laurențiu este incertă, deoarece nu deținem informația dacă acesta mai este
sau nu membru PNL, s-a făcut solicitare în acest sens către PNL- Organizația Județeană
Arad, care însă nu ne-a comunicat până în prezent vreun răspuns. În această situație,
ședința de consiliu se va reconvoca pe săptămâna viitoare, consilierii locali vor fi anunțați din
timp, precum și cei care urmează să fie validați, sunt puncte importante care se află pe
ordinea de zi a ședinței de astăzi, cum este rectificarea de buget, trebuie făcut ceva pentru a
nu se bloca activitatea normală de funcționare.
Dl Kelo Milan susține că este destul de greu de îndeplinit cvorumul, fiind necesar să
fie prezenți 8 consilieri locali în funcție, deci practic să nu lipsească nici unul din cei care ar
avea drept de vot.
Dl secretar general face precizarea că s-a făcut demers în acest sens către instituțiile
publice abilitate, respectiv și Instituția Prefectului, în ce privește însă situația dlui consilier
local Onea Mircea-Laurențiu există dubii dacă mai este membru al PNL, acesta candidând
pentru funcția de primar al orașului Nădlac ca și candidat independent, s-a vorbit personal
cu dumnealui nici dânsul nu cunoaște dacă mai este sau nu membru al acestui partid politic
pe a cărui listă a fost ales ca și consilier local. Deoarece nu este asigurat cvorumul, chiar
dacă acesta ar fi prezent la lucrările ședinței, în situația în care s-ar constata faptul că acesta
nu a avut drept de vot, ne-am afla în situația ca toate hotărârile care s-ar adopta să fie nule.
Dna Orban Ecaterina-Maria susține că pleacă în concediu pe data de 11.09 și va
reveni după data de 23.09, astfel că în situația în care se dorește reconvocarea ședinței,
aceasta se poate face cel târziu mâine, sau după data de 23.09, deoarece va fi plecată din
țară.
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Dl secretar general precizează că în această situație, mâine cel târziu orele 10,00 se
va încerca să se afle situația dlui Onea Mircea-Laurențiu .
Prezentul proces verbal s-a încheiat în 1 exemplar original.
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