PROCESUL VERBAL
al şedinţei extraordinare din data de 22.12.2020 a Consiliului local Nădlac
Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 22.12.2020 a
fost convocată în baza Dispoziției primarului orașului Nădlac nr.497 din 21.12.2020, prin
convocator şi înmânarea invitaţiilor, fiind convocată de îndată.
La lucrările şedinţei participă consilierii locali: Albu Cosmin-Cristian, Huszarik
Alexandrina-Nicoleta, Onuțe Dan-Ioan, Abraham Milan-Iaroslav, Bocea Alexandru-Marian,
Bonțea Maria-Carolina, Franio Ștefan-Emilian, Hegyes Mihai-Ferencz, Karkuș Radomir-CălinȘtefan, Kelo Milan, Paladie Răzvan-Florin, Patean Tiberiu, Somrak Dușan, Suslak MarekAndrei, Vaș Ladislau.
La lucrările ședinței, din partea primăriei orașului Nădlac participă: primar Ioan-Radu
Mărginean, secretar general Gros Alexandru, Cralic Ioan- inspector compartiment
contabilitate-casierie, Ianecsko Alina- consilier 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.497 din 21.12.2020 și deoarece este prezent un număr de 15 consilieri locali aflați în
funcție la lucrările ședinței, este asigurat cvorumul necesar întrunirii, declarând în acest sens
ședința legal constituită ( toți consilierii locali sunt prezenți ).
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 22.12.2020.
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului
local al orașului Nădlac pe anul 2020.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unor drumuri
de exploatare, respectiv modificarea suprafețelor unor drumuri intabulate.
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
22.12.2020”, toți consilierii prezenți fiind de acord- 15 voturi DA, 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 rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli al Consiliului local al orașului Nădlac pe anul 2020.
Dl Somrak Dusan solicită să se explice pe scurt despre ce este vorba.
Dl Cralic Ioan susține că în baza prevederilor Hotărârii de Guvern nr.1100/2020 s-a
alocat suma de 300.000 lei- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale, prima variantă cea mai logică care s-a și trimis consilierilor locali propunea
introducerea sumei la venituri, iar la cheltuieli la rezervă bugetară, însă constatând faptul că
unele sume la venituri nu au fost încasate la maxim, s-a efectuat o altă propunere de
diminuare la cheltuieli cu suma de 140.000 lei la venituri din concesiuni și închirieri și 160.000
lei la Alte amenzi, penalități și confiscări, aceasta pentru a nu avea și venituri mari, și rezerve,
și sume neîncasate.
Dl viceprimar susține că practic este vorba despre o echilibrare a bugetului.
1

Nefiind alte discuții referitor la acest punct, deoarece comisiile de specialitate acordă
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 în
funcție ( 8 voturi ).
Se trece la pct.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar
a unor drumuri de exploatare, respectiv modificarea suprafețelor unor drum uri intabulate.
Dl secretar general face precizarea că în urma discuțiilor cu dna Băiașu, aceasta
verificând planul parcelar, a constatat că există două greșeli, astfel că este necesar corectarea
și a proiectului de hotărâre, în sensul că la poziția nr.21, în loc de 1391 se va trece corect
3191, iar la final se va introduce o nouă poziție, nr.37, De 129/1, 2179, cod 7824, aceste
drumuri sunt atestate în domeniul public, s-a efectuat lucrarea de întabulare pe sistematic,
urmând a se deschide coală CF, fiind notat domeniu public și se va proceda la întabularea î n
CF a drumurilor.
Dl Somrak Dusan susține că este un lucru foarte bun, însă se întreabă, având în vedere
solicitarea societății Panfora, dacă acest punct are vreo legătură cu solicitarea acesteia.
Dl secretar general face precizarea că între cele două nu există nici o legătură, aceasta
reprezintă o procedură pe finanțarea nr.5, urmând ca în cel mai scurt timp să se procedeze și
la întabularea de canale.
Dl Somrak Dusan susține că este un lucru bun și este necesar acest proiect de
hotărâre.
Nefiind alte discuții referitor la acest punct, deoarece comisiile de specialitate acordă
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 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 22.12.2020.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare originale.
PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ
RĂZVAN- FLORIN PALADIE
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