Anexa la HCL nr.24 din 20.02.2020
PROCESUL VERBAL
al şedinţei ordinare din data de 23.01.2020 a Consiliului local Nădlac

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 23.01.2020 a fost
convocată în baza Dispoziției primarului orașului Nădlac nr.9/17.01.2020, 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, Totorean Florin, Paladie Răzvan-Florin, Ambruș Lubomir-Ivan, Kocsis
Andrei-Valentin, Nagy Iuhasz Mihai Iaroslav, Somrak Dușan. Lipsesc consilierii: Albu CosminCristian, Falticska Sergiu-Bogdan.
La lucrările ședinței, din partea primăriei orașului Nădlac participă: Mărginean IoanRadu- primar UAT Nădlac, Gros Alexandru- secretar general UAT Nădlac, Gondec Pavel-șef
serviciu buget, Ilieș Ioana Dorina- inspector compartiment administrarea patrimoniului local,
Istvanovicz Călin-Florin- arhitect-șef, Horvath Elena- inspector compartiment achiziții publice,
Ianecsko Alina- consilier juridic, Iamrișka Cristian- referent compartiment managementul
proiectelor care asigură înregistrarea video a ședinței.
Dl secretar general constată faptul că, convocarea consiliului local în ședința de astăzi a
fost efectuată în baza dispoziției primarului orașului Nădlac nr.9 din 17.01.2020 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- 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 ordinare a Consiliului
local din data de 23.01.2020.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 08.01.2020.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficiențelor la
normele de apărare împotriva incendiilor și pentru realizarea capacității de apărare împotriva
incendiilor la nivelul orașului Nădlac.
4.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului Orașului Nădlac
în Adunarea Generală a Acționarilor Operatorului Regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.
5.Proiect de hotărâre privind emiterea avizului în vederea prestării serviciilor funerare
de către firma „GOTCU KRISTINA Întreprindere Individuală”.
6.Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2020-2021
în cadrul unității administrativ-teritoriale Nădlac.
7.Proiect de hotărâre privind asumarea/neasumarea responsabilității organizării și
derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor
pentru derularea măsurilor educative, la nivel local.
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea reducerii prețului de vânzare a terenului
evidențiat în CF nr.309496 Nădlac.
9.Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului
de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr.14.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor terenuri proprietatea privată a
orașului Nădlac.
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11.Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei lunare pentru locuințele pentru tineri,
destinate închirierii, situate în orașul Nădlac, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.
12.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului orașului Nădlac
în AGA la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor
județul Arad.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal privind stabilirea nivelului
chiriilor pentru imobilele, proprietatea unor terțe persoane, în care funcționează unitățile de
învățământ.
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unor drumuri
de exploatare și radierea unor drumuri.
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării suprafeței imobilului situat în orașul
Nădlac, parcela evidențiată în CF nr. 311525 Nădlac.
16.Raport de activitate pe anul 2019 al Bibliotecii orășenești Nădlac. Calendarul
acțiunilor culturale propuse pentru anul 2020.
17.Diverse.
Deoarece nu există 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 23.01.2020”, fiind pronunțate 12 voturi DA, 1 abținerePaladie Răzvan Florin, 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 aprobarea procesului verbal al ședinței
extraordinare a consiliului local Nădlac din data de 08.01.2020.
Preşedintele de şedinţă întreabă consilierii dacă există discuții referitor la procesul
verbal.
Dl Kelo Milan susține că a avut ceva observații asupra procesului verbal, care au fost
corectate.
Deoarece nu există alte 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 08.01.2020”, acesta fiind aprobat cu 10 voturi DA, 3
abținere: Somrak Dusan, Ambrus Lubomir Ivan, Paladie Răzvan Florin, votul necesar pentru
adoptarea proiectului de hotărâre este votul majorității consilierilor prezenţi ( 7 voturi).
Se trece la pct.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru remedierea
deficiențelor la normele de apărare împotriva incendiilor și pentru realizarea capacității de
apărare împotriva incendiilor la nivelul orașului Nădlac.
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, 1 abținere: Paladie Răzvan Florin, fiind întrunită majoritatea necesară adoptării,
votul necesar fiind votul consilierilor prezenți ( 7 voturi ).
Se trece la pct.4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului
Orașului 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 12
voturi DA, 1 abținere, fiind întrunită majoritatea necesară adoptării, votul necesar fiind votul
consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ).
Se trece la pct.5. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului în vederea prestării
serviciilor funerare de către firma „GOTCU KRISTINA Întreprindere Individuală”.
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, 2 abțineri- Kelo Milan, Paladie Răzvan Florin, fiind întrunită
majoritatea necesară aprobării, votul necesar fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție
( 8 voturi ).
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Se trece la pct.6. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare pentru anul
școlar 2020-2021 în cadrul unității administrativ-teritoriale Nădlac.
Nefiind discuții referitor la acest punct, din partea comisiilor de specialitate fiind
acordat aviz favorabil, proiectul este supus la vot, fiind pronunțate 12 voturi DA, 1 abținere
Paladie Răzvan Florin, 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 asumarea/neasumarea responsabilității
organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a
serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel local.
Dl Kelo Milan susține că din partea comisiei se acordă aviz favorabil, cu solicitarea ca
dna Huszarik Alexandrina și dl primar să-și spună punctul lor de vedere.
Dna Huszarik Alexandrina Nicoleta susține că din partea consiliului județean s-a depus o
adresă către fiecare primărie din județ, prin care se solicită să-și spună punctul de vedere cu
privire la asumarea/neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor
educative, la nivel local, fiind vorba de lapte, corn și fructe; părerea este de a lăsa această
procedură așa cum a fost și până în prezent, la latitudinea consiliului județean, nu avem
investitori în localitate, dacă se dorește, atunci primăria ar trebui să facă achiziția pe toate
aceste produse la nivel local.
Dl primar precizează că este de acord cu propunerea făcută de dna Huszarik.
Dl viceprimar susține că aceeași părere s-a inițiat și la ședințele de la comisiile de
specialitate.
Dna Huszarik Alexandrina Nicoleta susține că este neoportun să facem noi achiziția.
Dna Horvath Elena susține că ce stabilește consiliul local, ea va pune în aplicare.
Nefiind alte discuții referitor la acest punct, din partea comisiilor de specialitate fiind
acordat aviz favorabil, proiectul este supus la vot, fiind pronunțate 12 voturi DA, 1 abținere
Paladie Răzvan Florin, 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 reducerii prețului de vânzare
a terenului evidențiat în CF nr.309496 Nădlac.
Dl secretar face precizarea că este vorba de terenul situat în zona Viile Vechi pe care
este amplasat terenul de joacă.
Nefiind discuții referitor la acest punct, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat
aviz favorabil, proiectul este supus la vot, fiind pronunțate 12 voturi DA, 1 abținere Paladie
Răzvan Florin, fiind întrunită majoritatea necesară aprobării, votul necesar fiind votul a 2/3 din
numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).
Se trece la pct.9. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de Delegare a
Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr.14.
Nefiind discuții referitor la acest punct, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat
aviz favorabil, proiectul este supus la vot, fiind pronunțate 12 voturi DA, 1 abținere Paladie
Răzvan Florin, fiind întrunită majoritatea necesară aprobării, votul necesar fiind votul
majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ).
Se trece la pct.10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor terenuri
proprietatea privată a orașului Nădlac.
Dl secretar general face precizarea că este vorba de terenurile care au fost propuse
anterior spre vânzare în anul 2019, proprietari fiind cu titlu exemplificativ Agroslavia, Kukucska
Gerhard, terenurile din zona fostului CAP Victoria.
Dl Nagy Iuhasz Mihai Iaroslav susține că era bine să fie trecută și adresa să se
cunoască despre ce terenuri este vorba.
Dl secretar general susține că aceste terenuri nu au notată adresa în CF, și consilierii
locali care au fost, cunosc despre ce terenuri este vorba, dl Nagy fiind ales consilier local
ulterior, nu cunoaște situația.
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Nefiind alte discuții referitor la acest punct, din partea comisiilor de specialitate fiind
acordat aviz favorabil, proiectul este supus la vot, fiind pronunțate 12 voturi DA, 1 abținere
Paladie Răzvan Florin, fiind întrunită majoritatea necesară aprobării, votul necesar fiind votul a
2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).
Se trece la pct.11. Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei lunare pentru
locuințele pentru tineri, destinate închirierii, situate în orașul Nădlac, construite prin Agenția
Națională pentru Locuințe.
Dna Ilieș Ioana Dorina susține că există 3 variante de calcul pentru chirie, atât pentru
tinerii care sunt până în 35 ani, cât și pentru cei peste 35 ani, anterior cota care s-a aplicat a
fost pentru ambele categorii de 0,3 %, fiind vorba de o creștere decentă a chiriei, respectiv
chiria lunară pentru tinerii de până la 35 ani este de 190 lei, iar la cei peste 35 ani- 220 lei.
Nefiind alte discuții referitor la acest punct, din partea comisiilor de specialitate fiind
acordat aviz favorabil, proiectul este supus la vot, cu propunerea de aplicare la calcul a cotei
de 0,3 %, fiind pronunțate 12 voturi DA, 1 abținere Paladie Răzvan Florin, fiind întrunită
majoritatea necesară aprobării, votul necesar fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție
( 8 voturi ).
Se trece la pct.12. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat
reprezentantului orașului Nădlac în AGA la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem
Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad.
Nefiind discuții referitor la acest punct, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat
aviz favorabil, proiectul este supus la vot, fiind pronunțate 12 voturi DA, 1 abținere Paladie
Răzvan Florin, fiind întrunită majoritatea necesară aprobării, votul necesar fiind votul
majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ).
Se trece la pct.13. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal privind
stabilirea nivelului chiriilor pentru imobilele, proprietatea unor terțe persoane, în care
funcționează unitățile de învățământ.
Dl primar precizează că la acest punct din partea Bisericii evanghelice-lutherane s-a
depus o adresă care a fost trimisă consilierilor locali pe email.
Dna Orban Ecaterina Maria face precizarea că parohia romano-catolică, proprietară a
imobilului situat pe str. Independenței, nr.64, unde s-a amenajat un teren de sport sintetic,
pentru acest teren care este teren amenajat se primește chirie ca și pentru orice teren liber,
când acesta presupune an de an o altfel de întreținere, fiind vorba de teren de sport
multifuncțional amenajat pentru activități sportive care sunt necesare claselor I-IV care se
desfășoară acolo.
Dl Kelo Milan este de părere că în această situație acel teren ar trebui să fie încadrat ca
și o construcție.
Dna Ilieș Ioana Dorina susține că în Extrasul CF nu este trecută suprafața acelui teren
distinct.
Dl Gondec Pavel este de părere că este vorba de o construcție, o amenajare, o
construcție specială cu/fără autorizație, acesta are o altă destinație ca și curte, dacă se
dorește se poate lua o decizie în cadrul ședinței de astăzi, să existe un plan de amplasament și
cu măsurători exacte a acestui teren de sport, care nu poate să fie luat la calculul chiriei ca și
teren liber.
Dl secretar general susține că ca și principiu de calcul se poate stabili și în cadrul
ședinței de astăzi.
Dl Suslak Marek Andrei întreabă de anume presupune întreținerea acestui teren, la
fiecare 3 ani se pun biluțe de cauciuc.
Dna Orban Ecaterina Maria precizează că investiția inițială a fost în cuantum de 40.000
lei, a trebuit pregătit terasamentul, întreținerea acestuia presupune anumite costuri, iar în
acest an trebuie puse și acele biluțe de cauciuc.
Dl Kelo Milan susține că orice teren care este amenajat presupune o anumită investiție.
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Dl Gondec Pavel face precizarea că acel teren este încadrat acum la nivel de chirie de 2
lei/mp.
Dna Orban Ecaterina Maria susține că se propune ca nivelul chiriei pentru acest teren
să fie de 3 lei/mp.
Dna Huszarik Alexandrina Nicoleta face precizarea că acum cel mai mic nivel pentru
clădire este de 3 lei/mp.
Dl Kelo Milan este de părere că acest teren ar trebui să fie încadrat la același nivel ca și
o clădire.
Dl viceprimar susține propunerea ca acest teren să fie încadrat la un nivel al chiriei pe
mp de 3 lei.
Dl Kelo Milan este de părere că parohia romano-catolică ar trebui să depună o schiță
din care să rezulte suprafața exactă, iar ca și propunere susține nivelul chiriei pentru acest
teren de sport de 3 lei/mp.
Dl Gondec Pavel susține că din partea bisericii evanghelice lutherane s-a depus o cerere
prin care se solicită ca nivelul chiriei pentru localul liceului să fie la același nivel care și la
celelalte localuri de școală care au cel mai mic preț, respectiv 3 lei/mp, față de cât este acum
de 1,5 lei/mp, pentru această clădire a fost stabilită cea mai mică sumă, deși suprafața este
una mult mai mare față de celelalte localuri de școală, hotărârea de guvern care stabilea
nivelul chiriilor pentru localuri școlare a fost abrogată, însă aceasta a fost luată în calcul la
stabilirea acestor niveluri. Trebuie luat în considerare și stadiul degradat al clădirii liceului, iar
în acest an ar trebui intervenit asupra acesteia.
Dna Huszarik Alexandrina Nicoleta susține că în situația în care nu se intervine, va fi
o problemă, la acoperiș curge unde se află urcarea, peretele este negru, nu poate fi zugrăvit,
la sala de sport este același lucru din cauza acoperișului, ceva s-a greșit la scurgere, a depus
o adresă în acest sens și către proprietarul clădirii- biserica evanghelică-lutherană, s-a discutat
cu dl Gondec Pavel, Nagy-Gyuriș Krokoș Pavel- prim curator, dl părinte paroh Balint Pavel,
este neapărat necesar ca până la aniversarea din acest an a liceului să se facă ceva în acest
sens, nu se va merge în cealaltă clădire a școlii pentru a se aniversa liceul.
Dl Gondec Pavel susține că biserica evanghelică-lutherană intenționează să facă
renovarea acestei clădiri, având în vedere inițiativa administrației locale de construire
a campusului școlar, s-a frânat puțin, însă de la începerea lucrărilor au trecut 13 ani și această
lucrare nu este finalizată, erau discuții că liceul se va muta, această clădire necesită să fie
renovată pe exterior, deoarece fațada este dispusă spre distrugere, acest obiectiv istoric fiind
unul reprezentativ pentru localitate, dacă se va putea, se va încerca ca această lucrare să fie
executată în anul 2020, se va încerca convingerea agenților economici de sponsorizare
a acestei lucrări, ei având posibilitatea de a-și deduce aceste sume, această inițiativă se va
populariza și poate se va reuși renovarea acestei clădiri.
Nefiind alte propuneri, cele două propuneri efectuate se supun pe rând la vot, astfel:
- Parohia Romano Catolică din Nădlac- chiria pentru terenul de sport situat pe str.
Independenței, nr.64, calculată la valoarea de 3 lei/mp- fiind pronunțate 10 voturi
DA, 3 abținere- Orban Ecaterina Maria, Somrak Dusan, Paladie Răzvan Florin,
propunerea fiind aprobată, votul necesar fiind votul majorității consilierilor aflați în
funcție
- Parohia Evanghelică – Lutherană din Nădlac- chiria pentru localul situat pe Piața
Unirii, nr.2, calculată la valoarea de 3 lei/mp- fiind pronunțate 10 voturi DA, 3
abținere- Orban Ecaterina Maria, Somrak Dusan, Paladie Răzvan Florin, propunerea
fiind aprobată, votul necesar fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție
- de asemenea, proiectul de hotărâre cu modificările de mai sus aprobate, fiind
pronunțate 10 voturi DA, 3 abținere- Orban Ecaterina Maria, Somrak Dusan, Paladie
Răzvan Florin, proiectul de hotărâre fiind aprobat, votul necesar fiind votul majorității
consilierilor aflați în funcție
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Dl Gondec Pavel face precizarea că biserica evanghelică-lutherană a câștigat un proiect
cu sumă destul de mare, urmând a fi construit un centru social pentru persoanele vârstnice și
poate și pentru copii.
Se trece la pct.14. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul
funciar a unor drumuri de exploatare și radierea unor drumuri.
Dl secretar general face precizarea că propunerea inițială a fost de introducere a două
drumuri, se mai adaugă încă două, acestea fiind: DE181/2, De14/12, De37/1/3, De37/3.
Nefiind discuții referitor la acest punct, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat
aviz favorabil, proiectul este supus la vot, fiind pronunțate 13 voturi DA, fiind întrunită
majoritatea necesară aprobării, votul necesar fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție
( 8 voturi ).
Se trece la pct.15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării suprafeței
imobilului situat în orașul Nădlac, parcela evidențiată în CF nr. 311525 Nădlac.
Nefiind discuții referitor la acest punct, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat
aviz favorabil, proiectul este supus la vot, fiind pronunțate 13 voturi DA, fiind întrunită
majoritatea necesară aprobării, votul necesar fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție
( 8 voturi ).
Se trece la pct.16. Raport de activitate pe anul 2019 al Bibliotecii orășenești Nădlac.
Calendarul acțiunilor culturale propuse pentru anul 2020, materialul fiind trimis comisiilor de
specialitate și deoarece nu există discuții, se trece la pct.17. Diverse.
Dl Onuțe Dan Ioan susține că de pe str. Abatorului pe str. N. Bălcescu a fost făcută
anul trecut pista de biciclete, solicitând să fie trimis în zonă cineva care să atenționeze pe cei
care circulă cu biciclete să nu mai circule pe drum, această pistă fiind construită tocmai în
acest scop, momentan nu există montat vreun indicator de interzicere a circulației de biciclete
pe acest drum, astfel că poliția nu poate face nimic, să fie atenționați cetățenii să-și toaleteze
pomii care sunt foarte jos, existând riscul de a fi loviți pe drum cei care circulă pe acolo cu
bicicleta, care este unul destul de circulat, să încercăm să le spunem la oameni să nu mai
circule pe acolo, dacă această pistă de biciclete a fost construită tocmai în acest scop, este
păcat să nu fie folosită, și bineînțeles să nu se treacă imediat la aplicarea sancțiunilor.
Dl Paladie Răzvan Florin susține că poliția locală poate atenționa locuitorii cu vorbă
bună să nu mai circule pe bicicletele pe acel drum.
Dl Istvanovicz Călin Florin face precizarea că pista de biciclete este încă în execuție
până în luna aprilie, mai este necesar să fie montate și indicatoare și făcute marcajele.
Dl Onuțe Dan Ioan este de părere că acestea ar trebui rezolvate cât mai repede, dacă
este necesar pomii să fie toaletați, să scoatem cât mai repede bicicletele de pe carosabil.
Dl Kocsis Andrei Valentin susține că în fața clădirii proprietatea parohiei ortodoxe
române pe domeniu public există o grămadă de moloz.
Dl Onuțe Dan Ioan susține că au fost executate lucrări de către persoane fizice de
racordare la gaz a gospodăriilor, este foarte bine că s-au efectuat aceste lucrări, dar unde s-a
distrus să fie făcut înapoi. De asemenea, în fața imobilului proprietatea dlui Stratyinski pe str.
I . Slavici, există gropi mari, trebuie refăcut, ce s-a stricat să fie reparat.
Dl Istvanovicz Călin Florin susține că acele lucrări se află momentan în termen de
execuție, la data la care se va efectua recepția lucrării, ce nu va fi remediat, se va sesiza
pentru a se remedia ceea ce s-a stricat.
Dl viceprimar susține că acel moloz de pământ nu a fost degajat, deoarece a fost umed
și se făcea mai urât, dar dacă săptămâna viitoare timpul va permite, se vor lua măsuri în acest
sens.
Dl Onuțe Dan Ioan susține că pe str. Dr. M. Luther s-a intervenit și s-a făcut foarte urât
deoarece a plouat și a fost foarte moale, chiar a fost noroi.
Dl Istvanovicz Călin Florin face precizarea că aceste probleme se pot ridica la data
recepției lucrării, iar la data la care se face predarea amplasamentului se fac poze.
Dl Onuțe Dan Ioan susține că ce s-a stricat să se refacă.
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Nefiind alte discuții, d-na Huszarik Alexandrina- Nicoleta, preşedinte de şedinţă, declară
închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 23.01.2020.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare originale.

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ONEA MIRCEA-LAURENȚIU

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
ALEXANDRU GROS
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