Anexa la HCL nr.117/08.12.2020
PROCESUL VERBAL
al şedinţei extraordinare din data de 24.11.2020 a Consiliului local Nădlac
Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 24.11.2020 a
fost convocată în baza Dispoziției primarului orașului Nădlac nr.413 din 19.11.2020, prin
convocator şi înmânarea invitaţiilor.
La lucrările şedinţei participă consilierii locali: Abraham Milan-Iaroslav, Albu CosminCristian, Bocea Alexandru-Marian, Bonțea Maria-Carolina, Franio Ștefan-Emilian, Hegyes MihaiFerencz, Huszarik Alexandrina-Nicoleta, Karkuș Radomir-Călin-Ștefan, Kelo Milan, Onuțe DanIoan, Paladie Răzvan-Florin, Patean Tiberiu, Somrak Dușan, Suslak Marek-Andrei, Vaș Ladislau
( toţi consilierii locali în funcţie sunt prezenţi ).
La lucrările ședinței, din partea primăriei orașului Nădlac participă: primar Ioan-Radu
Mărginean, secretar general Gros Alexandru, avocat Petru Rareș Vodă, Ianecsko Alinaconsilier juridic, Iamriska Ioan-Cristian- referent compartiment managementul proiectelor care
asigură înregistrarea audio-video a ședinței.
Din partea Panfora Oil and Gas S.R.L. sunt prezenți: Cristian Crețan, Sebastian Stanciuprospectare propriu-zisă, Tibor Benko- manager.
Din partea Asociației „Salvăm Câmpia de Vest”, avocat Florin Borcea.
De asemenea, la lucrările ședinței este prezent un număr de aproximativ 60 de
cetățeni, locuitori ai orașului Nădlac, comunelor Șeitin, Peregu Mare interesați de dezbaterile
cu privire la solicitarea Panfora Oil and Gas S.R.L. privind realizarea de lucrări de achiziție date
geofizice.
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.413 din 19.11.2020 și deoarece toţi consilierii locali 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- 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 24.11.2020.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 09.11.2020.
3.Discuții privind solicitarea Panfora Oil and Gas S.R.L. privind realizarea de lucrări de
achiziție date geofizice.
4.Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului orașului Nădlac.
5.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului
local al orașului Nădlac pe anul 2020.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local aferent trimestrului II al
anului 2020.
7.Proiect de hotărâre privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante
la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local.
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea reducerii cu 50% a impozitului pe clădiri și
scutirea de la plata a taxei lunare pe clădiri.
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii impozitului pe clădiri și impozitului pe
teren pentru CHIRA TITUS.
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10.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării orașului Nădlac în cadrul
proiectului ” Îmbunatățirea conținutului digital şi a infrastructurii TIC la Liceul Teoretic ”Jozef
Gregor Tajovsky” din orașul Nădlac, județul Arad” în cadrul Programul Operațional
Competitivitate 2014-2020, aprobarea cheltuielilor neeligibile și a cofinanțării acestuia.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu denumirea „Pavare trotuare
zona centrală” și a devizului general.
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr.6 la Contractul de delegare
nr.908/14.05.2018.
13.Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local Nădlac în cadrul
consiliului de administrație, precum și în comisia de evaluare și asigurare a calității educației al
Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky.
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de dare în folosință gratuită,
din partea Consiliului Județean Arad, a unei ambulanțe pentru a deservi Serviciul Mobil de
Urgență, Reanimare și Descarcerare Nădlac.
15.Proiect de hotărâre privind alegerea Consiliului de Administrație la Clubul Sportiv
„Victoria” Nădlac.
16.Diverse.
Dl primar propune retragerea pct.4 de pe ordinea de zi, respectiv alegerea
viceprimarului.
Dl Kelo Milan susține referitor la pct.3, acesta să fie discutat la Diverse, deoarece acest
punct nu este un proiect de hotărâre, până la acesta să se epuizeze punctele care reprezintă
proiectele de hotărâre care se află pe ordinea de zi.
Deoarece nu există alte 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
24.11.2020”, cu propunerile de modificare propuse mai sus, 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 aprobarea procesului verbal al ședinței
extraordinare a Consiliului local al orașului Nădlac din data de 09.11.2020.
Nefiind discuții referitor la acest punct, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind
pronunțate 15 voturi DA, fiind întrunită majoritatea necesară aprobării, votul necesar fiind
votul majorității consilierilor prezenți ( 8 voturi ).
Se trece la pct.3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli al Consiliului local al orașului Nădlac pe anul 2020.
Dl Gondec Pavel susține că față de referatul trimis comisiilor de specialitate, dacă
consilierii sunt de acord, propune suplimentarea cu 50.000 lei la Clubul sportiv, dacă aceștia
consideră că este o propunere tardive, și nu sunt de acord cu suplimentarea sumelor care se
propun la rectificare, se poate organiza o altă ședință săptămâna viitoare.
Dl Hegyes Mihai Ferencz susține că s-a propus ca orice modificări, completări ce se
supun spre aprobare în cadrul unei ședințe de consiliu să fie trimise consilierilor locali cel târziu
cu 3 zile înaintea ședinței, pentru ca deciziile să fie luate în cunoștință de cauză.
Dl Kelo Milan întreabă dacă mai există în buget sume pentru ajutor de înmormântare,
deoarece a fost interpelat în acest sens că nu s-au achitat sumele necesare cu acest scop din
lipsă de fonduri.
Dl Gondec Pavel susține că nu cunoaște dacă mai există sume la acest capitol, va
verifica, nu cunoaște să existe vreo solicitare care să nu fi fost onorată la timp.
Dl Kelo Milan susține că sunt anumite sume care se propun a se rectifica la spații verzi,
foișorul care a fost realizat în parcul mare sigur se propune a se plăti de acolo, în urmă cu
câteva luni s-a propus a se rectifica bugetul în acest sens, sume care însă nu au fost aprobate
a fi rectificate.
Dl Gondec Pavel susține că nu există lucrări executate la spații verzi pentru care să nu fi
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fost rectificate sumele, referitor la spații verzi există un proiect de plantare a pomilor în fața
liceului unde cei existenți urmează să fie tăiați, în fața remizei, în parcul mare, urmează să se
execute lucrări de golire a instalațiilor de irigare.
Dl Kelo Milan susține că având în vedere și faptul că acesta este membru al Asociației
grădinarilor ar trebui să știe că aceste lucrări nu se vor mai putea executa, deja este sfârșitul
lunii noiembrie, până ce se vor bugeta sumele va fi deja jumătatea lunii decembrie, iar aceste
lucrări de plantare nu se vor mai putea efectua din cauza timpului nefavorabil, nu cunoaște să
existe lucrări care să fi fost executate care să nu fi fost plătite din bugetul local.
Dl Kelo Milan întreabă atunci în această situație din ce sume s-a achitat foișorul din
parcul mare, din moment ce la consiliul local anterior s-a propus rectificarea bugetului pentru
achitatea acestuia, însă sumele nu au fost alocate.
Dl Gondec Pavel susține că nu există nici o lucrare care a fost executată și neachitată.
Dl Kelo Milan susține că de atunci nu a fost însă nici o rectificare de buget, din ce
fonduri s-au achitat lucrările de irigat și foișorul din parcul mare.
Dl Gondec Pavel susține că aceste lucrări au fost plătite de la întreținere zone verzi,
propunerea este ca sumele necesare pentru Clubul sportiv- 50.000 lei să fie diminuate de la
PT drumuri, fiind necesar de asemenea tot de la acest capitol să fi alocată și suma de 5000 lei
pentru plata indemnizațiilor pompierilor voluntari, această sumă nu are rost să fie acolo
blocată, deoarece oricum suma nu se va utiliza în acest an.
Dl Hegyes Mihai susține că nu a știut că orașul Nădlac își permite să susțină cu așa
sume mari activitățile sportive, sunt totuși niște cheltuieli destul de mari.
Dl Gondec Pavel susține că sunt cheltuieli normale, uzuale, clubul sportiv are anumite
cheltuieli în fiecare an, sumele se alocă funcție de bugetul care se propune, salariile este
necesar să fie semnate, cum este și cu chiriile pentru școală.
Dl Hegyes Mihai Ferencz susține că este nou în consiliul local și nu cunoaște toate
aceste aspecte, fiind interesat de bugetul localității.
Dl Gondec Pavel susține că toate informațiile privind bugetul local se află pe site-ul
primăriei, iar în situația în care există anumite neclarități, stă la dispoziția consilierilor locali să
ofere orice fel de informații oricând. De asemenea, în ce privește completările privind
rectificarea de buget, mai există o propunere și în ce privește Cap.84 Transporturi, respectiv
alocarea sumei necesare pentru împietruire drumuri zona groapa de deșeuri, suma necesară
fiind de 30.000 lei, acestea fiind toate completările în ce privește rectificarea de buget.
Nefiind alte propuneri, președintele de ședință supune la vot amendamentul dlui
Gondec Pavel privind rectificarea de buget, respectiv alocarea sumei de 5000 lei la Club
sportiv Victoria Nădlac, 5000 lei plata indemnizațiilor la pompierii voluntari, 30.000 lei la
întreținere drumuri prin împietruire, și proiectul de hotărâre în întregime, voturile fiind
pronunțate astfel: 8 voturi DA: Abraham Milan-Iaroslav, Albu Cosmin-Cristian, Bocea
Alexandru-Marian, Karkuș Radomir-Călin-Ștefan, Paladie Răzvan-Florin, Patean Tiberiu, Suslak
Marek-Andrei, Vaș Ladislau, 7 abținere: Bonțea Maria-Carolina, Franio Ștefan-Emilian, Hegyes
Mihai-Ferencz, Huszarik Alexandrina-Nicoleta, Somrak Dușan, Kelo Milan, Onuțe Dan-Ioan,
fiind întrunită majoritatea necesară aprobării, votul necesar fiind votul majorității consilierilor
aflați în funcție ( 8 voturi ).
Se trece la pct.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local
aferent trimestrului II al anului 2020.
Nefiind discuții referitor la acest punct, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind
pronunțate 15 voturi DA, fiind întrunită majoritatea necesară aprobării, votul necesar fiind
votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ).
Se trece la pct.5. Proiect de hotărâre privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor
bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local.
Nefiind discuții referitor la acest punct, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind
pronunțate 15 voturi DA, 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 aprobarea reducerii cu 50% a impozitului
pe clădiri și scutirea de la plata a taxei lunare pe clădiri.
Nefiind discuții referitor la acest punct, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind
pronunțate 15 voturi DA, 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 aprobarea scutirii impozitului pe clădiri și
impozitului pe teren pentru CHIRA TITUS.
Nefiind discuții referitor la acest punct, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind
pronunțate 15 voturi DA, 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 participării orașului Nădlac în
cadrul proiectului ” Îmbunatățirea conținutului digital şi a infrastructurii TIC la Liceul Teoretic
”Jozef Gregor Tajovsky” din orașul Nădlac, județul Arad” în cadrul Programul Operațional
Competitivitate 2014-2020, aprobarea cheltuielilor neeligibile și a cofinanțării acestuia.
Nefiind discuții referitor la acest punct, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind
pronunțate 15 voturi DA, fiind întrunită majoritatea necesară aprobării, votul necesar fiind
votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ).
Se trece la pct.9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu denumirea
„Pavare trotuare zona centrală” și a devizului general.
Nefiind discuții referitor la acest punct, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind
pronunțate 15 voturi DA, 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 Actului Adițional nr.6 la
Contractul de delegare nr.908/14.05.2018.
Nefiind discuții referitor la acest punct, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind
pronunțate 15 voturi DA, fiind întrunită majoritatea necesară aprobării, votul necesar fiind
votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ).
Se trece la pct.11. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local
Nădlac în cadrul consiliului de administrație, precum și în comisia de evaluare și asigurare a
calității educației al Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky.
Dl Vaș Ladislau propune numirea, în cadrul consiliului de administrație al Liceului
Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac, a următorilor consilieri locali din cadrul Consiliului
Local al orașului Nădlac: Abraham Milan-Iaroslav, Karkuș Radomir-Călin-Ștefan, Albu CosminCristian.
Nefiind alte propuneri, propunerea de mai sus este supusă la vot, voturile fiind
pronunțate astfel: 8 voturi DA: Abraham Milan-Iaroslav, Albu Cosmin-Cristian, Bocea
Alexandru-Marian, Karkuș Radomir-Călin-Ștefan, Paladie Răzvan-Florin, Patean Tiberiu, Suslak
Marek-Andrei, Vaș Ladislau, 7 abținere: Bonțea Maria-Carolina, Franio Ștefan-Emilian, Hegyes
Mihai-Ferencz, Huszarik Alexandrina-Nicoleta, Somrak Dușan, Kelo Milan, Onuțe Dan-Ioan,
fiind întrunită majoritatea necesară aprobării, votul necesar fiind votul majorității consilierilor
aflați în funcție ( 8 voturi ).
Dl Vaș Ladislau propune numirea, în comisia de evaluare și asigurare a calității educației
al Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac, a dlui Suslak Marek-Andrei- consilier local
din cadrul Consiliului Local al orașului Nădlac.
Nefiind alte propuneri, propunerea de mai sus este supusă la vot, voturile fiind
pronunțate astfel: 9 voturi DA: Abraham Milan-Iaroslav, Albu Cosmin-Cristian, Bocea
Alexandru-Marian, Karkuș Radomir-Călin-Ștefan, Paladie Răzvan-Florin, Patean Tiberiu, Suslak
Marek-Andrei, Vaș Ladislau, Huszarik Alexandrina-Nicoleta, 6 abținere: Bonțea Maria-Carolina,
Franio Ștefan-Emilian, Hegyes Mihai-Ferencz, Somrak Dușan, Kelo Milan, Onuțe Dan-Ioan,
fiind întrunită majoritatea necesară aprobării, votul necesar fiind votul majorității consilierilor
aflați în funcție ( 8 voturi ).
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Nefiind alte discuții referitor la acest punct, proiectul de hotărâre cu propunerile mai
sus aprobate este supus la vot, voturile fiind pronunțate astfel: 8 voturi DA: Abraham MilanIaroslav, Albu Cosmin-Cristian, Bocea Alexandru-Marian, Karkuș Radomir-Călin-Ștefan, Paladie
Răzvan-Florin, Patean Tiberiu, Suslak Marek-Andrei, Vaș Ladislau, 7 abținere: Bonțea MariaCarolina, Franio Ștefan-Emilian, Hegyes Mihai-Ferencz, Huszarik Alexandrina-Nicoleta, Somrak
Dușan, Kelo Milan, Onuțe Dan-Ioan, 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 aprobarea prelungirii duratei de dare în
folosință gratuită, din partea Consiliului Județean Arad, a unei ambulanțe pentru a deservi
Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare Nădlac.
Nefiind discuții referitor la acest punct, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind
pronunțate 15 voturi DA, 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 alegerea Consiliului de Administrație la
Clubul Sportiv „Victoria” Nădlac.
Dl Abraham Milan-Iaroslav propune în Consiliul de Administraţie la Clubul Sportiv
„Victoria” Nădlac, următorii consilieri locali: Suslak Marek-Andrei, Patean Tiberiu, Paladie
Răzvan-Florin.
Dl Kelo Milan propune în Consiliul de Administraţie la Clubul Sportiv „Victoria” Nădlac,
următorii consilieri locali: Somrak Dușan, Franio Ștefan-Emilian, Hegyes Mihai-Ferencz.
Președintele de ședință supune la vot prima propunere, respectiv ca consilierii locali:
Suslak Marek-Andrei, Patean Tiberiu, Paladie Răzvan-Florin să facă parte Consiliul de
Administraţie la Clubul Sportiv „Victoria” Nădlac, voturile fiind pronunțate astfel: 8 voturi DA:
Abraham Milan-Iaroslav, Albu Cosmin-Cristian, Bocea Alexandru-Marian, Karkuș RadomirCălin-Ștefan, Paladie Răzvan-Florin, Patean Tiberiu, Suslak Marek-Andrei, Vaș Ladislau, 7
abținere: Bonțea Maria-Carolina, Franio Ștefan-Emilian, Hegyes Mihai-Ferencz, Huszarik
Alexandrina-Nicoleta, Somrak Dușan, Kelo Milan, Onuțe Dan-Ioan, fiind întrunită majoritatea
necesară aprobării, votul necesar fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ),
astfel că cealaltă propunere nu se mai supune la vot.
Nefiind alte discuții referitor la acest punct, proiectul de hotărâre cu propunerile mai sus
aprobate este supus la vot, voturile fiind pronunțate astfel: 8 voturi DA: Abraham MilanIaroslav, Albu Cosmin-Cristian, Bocea Alexandru-Marian, Karkuș Radomir-Călin-Ștefan, Paladie
Răzvan-Florin, Patean Tiberiu, Suslak Marek-Andrei, Vaș Ladislau, 7 abținere: Bonțea MariaCarolina, Franio Ștefan-Emilian, Hegyes Mihai-Ferencz, Huszarik Alexandrina-Nicoleta, Somrak
Dușan, Kelo Milan, Onuțe Dan-Ioan, fiind întrunită majoritatea necesară aprobării, votul
necesar fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ).
Se trece la pct.16. Diverse.
Dl Kelo Milan susține că dl primar a propus retragerea de pe ordinea de zi a pct.3,
respectiv alegerea viceprimarului orașului Nădlac, care este motivul retragerii acestui proiect
de hotărâre de pe ordinea de zi.
Dl primar susține că a discutat cu reprezentanții de la mai multe partide politice, iar
propunerea a fost ca acest punct să fie propus pe ordinea de zi după desfășurarea alegerilor
parlamentare care vor avea loc pe 06.12.
Se trece la Discuții privind solicitarea Panfora Oil and Gas S.R.L. privind realizarea de
lucrări de achiziție date geofizice, din partea Panfora Oil and Gas S.R.L. sunt prezenți: Cristian
Crețan, Sebastian Stanciu- prospectare propriu-zisă, Tibor Benko- manager, din partea
Asociației „Salvăm Câmpia de Vest”, avocat Florin Borcea.
Discuțiile referitor la acest subiect, respectiv dezbaterile privind operațiunile de
prospectare petroliere care să permit să fie efectuate măsurători pe drumurile publice, fiind
necesar în acest sens un acord din partea consiliului local Nădlac, precum și celelalte discuții la
acest punct se află anexă la prezentul proces verbal conform înregistrării audio-video.
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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 24.11.2020.
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
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