PROCESUL VERBAL
al şedinţei extraordinare din data de 11.12.2020 a Consiliului local Nădlac
Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 11.12.2020 a
fost convocată în baza Dispoziției primarului orașului Nădlac nr.472 din 11.12.2020, prin
convocator şi înmânarea invitaţiilor, fiind convocată de îndată.
La lucrările şedinţei participă consilierii locali: Abraham Milan-Iaroslav, Bocea
Alexandru-Marian, Bonțea Maria-Carolina, Franio Ștefan-Emilian, Hegyes Mihai-Ferencz,
Karkuș Radomir-Călin-Ștefan, Kelo Milan, Paladie Răzvan-Florin, Patean Tiberiu, Somrak
Dușan, Suslak Marek-Andrei, Vaș Ladislau. Lipsesc consilierii locali: Albu Cosmin-Cristian,
Huszarik Alexandrina-Nicoleta, Onuțe Dan-Ioan.
La lucrările ședinței, din partea primăriei orașului Nădlac participă: primar Ioan-Radu
Mărginean, secretar general Gros Alexandru, Gondec Pavel- șef serviciu buget, Ianecsko Alinaconsilier 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 conform prevederilor Codului administrativ, respectiv Ordonanţa de urgenţă
nr.57 din 2019, cu modificările şi completările ulterioare, în baza dispoziției primarului orașului
Nădlac nr.472 din 11.12.2020 și deoarece este prezent un număr de 12 consilieri locali aflați în
funcție la lucrările ședinței, este asigurat cvorumul necesar întrunirii, declarând în acest sens
ședința legal constituită.
În continuare, președintele de ședință- Paladie Răzvan-Florin, prezintă pct.1, respectiv
proiectul ordinei de zi al şedinţei Consiliului Local de astăzi, astfel :
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a
Consiliului local din data de 11.12.2020.
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului
local al orașului Nădlac pe anul 2020.
Deoarece nu există propuneri de modificare a ordinei de zi, materialele fiind trimise
consilierilor pe email, preşedintele de şedinţă supune la vot „Proiectul de hotărâre privind
aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de
11.12.2020”, toți consilierii prezenți fiind de acord- 12 voturi DA, fiind întrunită majoritatea
necesară adoptării hotărârii, votul necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre fiind
majoritatea consilierilor prezenţi ( 7 voturi ).
Se trece la pct.2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli al Consiliului local al orașului Nădlac pe anul 2020.
Dl Gondec Pavel susține că în primul rând dorește să facă justificarea acestei convocări
de îndată, de ce a fost nevoie să se procedeze în acest fel, în cursul zilei de ieri a venit o
adresă din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad, prin care ni s-a repartizat
suma de 352.000 lei pentru trimestrul IV, sumă care reprezintă sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetului local, până la sfârșitul anului mai sunt foarte
puține zile în care se pot efectua operațiuni de plată, procedura durează câteva zile după ce
se face rectificare de buget, viramente, deschidere credite, dacă se făcea rectificare prin data
de 18.12, sau așa cum se previzionează să aibă loc ședința ordinară pe luna decembrie în data
de 22.12, tehnic era deja târziu, sumele este necesar să fie verificate de către Finanțe,
deschiderea de credite, viramentele toate presupun anumite etape, se știa că urmează să fie
repartizate sumele, dar nu se știa exact data și suma, deoarece mai sunt doar câteva zile până
la finele anului și anumite proceduri nu se mai pot efectua dacă ședința ar fi fost convocată pe
săptămâna viitoare, inițial s-a făcut propunerea ca suma care a fost primită să fie trecută la
fondul de rezervă. Din partea Liceului teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac s-a primit însă o
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adresă prin care s-a solicitat pentru relocarea bibliotecii care va fi mutată la localul nr.2 suma
de 30.000 lei și deoarece a fost primită o adresă prin care ni se aduce la cunoștință că a fost
aprobat pentru finanțare proiectul de regenerare urbană pentru zona centrală, parcul mic,
piață, parcul mare, cu consultarea arhitecților și a peisagiștilor, urmând a se organiza o
întrevedere cu aceștia precum și cu consilierii locali, a se vedea ce anume se dorește cu acest
proiect, pentru o parte a proiectului există deja finanțare nerambursabilă pentru proeictul
tehnic, fiind necesar contractarea proiectanților, echipa poate finaliza proiectul tehnic la finele
lunii ianuarie, deoarece zona centrală este zonă protejată, și la Piața Unirii nu există PUZ, va
trebui elaborat și PUZ acolo, chiar dacă în acest an nu se va consuma nimic, este necesar să
fie demarată procedura de licitație și să se afle acolo sumele, iar anul viitor să se țină cont de
sumele necesare la data elaborării bugetului și să se țină cont de acest proiect. Este necesar
să se facă procedura de selecție pentru proiectanți și peisagiști deoarece nu există în cadrul
primăriei asemenea persoane specializate.
Dl Somrak Dușan este de părere că este foarte bine că se dorește înfrumusețarea
orașului, întrebând totodată care este suma prevăzută pentru acest proiect și cât s-a primit.
Dl primar susține că valoarea totală a proiectului este de 1350 mii euro, aceasta este
valoarea câștigată, trebuie făcut proiectul tehnic, în care se poate cuprinde zona centrală și se
va stabili ce se dorește să se facă, iar funcție de proiect se pot primi și bani mai mulți,
momentan nu s-a primit nici o sumă faptic, este necesar să fie organizată o ședință de lucru în
care să se stabilească ce se dorește să se facă, sigur ideea o dă proiectantul.
Dl Gondec Pavel face precizarea că suma sigură de finanțare este cea care rezultă din
proiect, fiind vorba de cheltuieli de proiectare, asistență și execuție, investiția nu este nevoie
să fie efectuată din bugetul local, proiectul tehnic fiind finanțat din fonduri europene.
Dl Somrak Dușan susține că s-a făcut propunerea de diminuare cu suma de 30.000 lei
la obiectivul Echipament topografic GPS, cetățenii nu au gratuitate la gaz pe motivul că nu
există plan topografic care costă 400 lei, la nivel de oraș era foarte bine să existe aceste
planuri care să fie furnizate cetățenilor să fie cuprinse toate străzile, de ce s-a retras această
sumă.
Dl Gondec Pavel susține că până la sfârșitul anului nu se mai poate face achiziția, sigur
era foarte bine să fie asigurate aceste servicii pentru cetățeni, nu există însă în cadrul
primăriei personal calificat, sau nu s-a găsit vreo persoană care să fie angajată în acest sens,
care trebuie să aibă specializare.
Dl Paladie Răzvan Florin susține că conform solicitării Liceului Teoretic Jozef Gregor
Tajovsky Nădlac, se solicită rafturi de metal cuantum 18224 lei, 1 laptop pentru bibliotecară2500 lei, 3 laptopuri pentru documentare elevi- 7500 lei, masă de birou pentru bibliotecară1700 lei, total sumă solicitată fiind de 30.000 lei.
Nefiind alte discuții referitor la acest punct, deoarece comisiile de specialitate acordă
aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 12 voturi DA, fiind
întrunită majoritatea necesară aprobării, votul necesar fiind votul majorității consilierilor în
funcție ( 8 voturi ).
Nefiind alte întrebări, sugestii sau discuții, dl Paladie Răzvan Florin, preşedinte de
şedinţă, declară închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac din
data de 11.12.2020.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare originale.
PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ
RĂZVAN- FLORIN PALADIE

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
ALEXANDRU GROS

AI/2 ex

2

3

4

