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PROCESUL VERBAL  
al şedinţei extraordinare din data de 08.12.2020 a Consiliului local Nădlac 

 

 
Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 08.12.2020 a 

fost convocată în baza Dispoziției primarului orașului Nădlac nr.461 din 02.12.2020, prin 

convocator şi înmânarea invitaţiilor. 
 La lucrările şedinţei participă consilierii locali: Abraham Milan-Iaroslav, Albu Cosmin-
Cristian, Bocea Alexandru-Marian, Bonțea Maria-Carolina, Franio Ștefan-Emilian, Hegyes Mihai-

Ferencz, Huszarik Alexandrina-Nicoleta, Karkuș Radomir-Călin-Ștefan, Kelo Milan, Onuțe Dan-
Ioan, 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, Ianecsko Alina- consilier juridic, Iamriska Ioan-Cristian- referent compartiment 
managementul proiectelor care asigură înregistrarea audio-video a ședinței. Dl secretar 

general Gros Alexandru lipsește, fiind în concediu, atribuțiile acestuia fiind delegate 
consilierului juridic. 

    Președintele de ședință 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.461 din 02.12.2020 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 08.12.2020. 
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a 

Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 24.11.2020. 
         3.Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului orașului Nădlac. 

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 

08.12.2020”, 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 aprobarea procesului verbal al ședinței 
extraordinare a Consiliului local al orașului Nădlac din data de 24.11.2020. 

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 alegerea viceprimarului orașului Nădlac.  

 Președintele de ședință susține că deși legea nu prevede, deoarece consiliul local poate 
stabili comisii de specialitate, dacă acest lucru este necesar, se propune o comisie de 
constatare a rezultatului votului secret pentru alegerea viceprimarului, din care să facă parte 

câte un reprezentant din fiecare formațiune politică, acest aspect urmând să fie consemnat în 
procesul verbal. Viceprimarul se alege prin vot secret din rândul consilierilor pe bază de buletin 

de vot. Este declarat ales ca viceprimar consilierul care a obţinut votul majorităţii consilierilor 
în funcţie. Fiecare consilier primeşte câte un singur buletin de vot pe care va fi trecut numele 
consilierului local care este propus a fi viceprimar, fiecare consilier va scrie dacă este de acord 

sau nu cu alegerea acestuia, făcând mențiune pe buletinul de vot cu pixul, respectiv DA sau 
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NU. 

 Dl Somrak Dușan este de părere că această propunere nu este una corectă, ar trebui 
să fie scris pe buletinul de vot, DA/NU, iar consilierul local să taie cu pixul ce nu dorește, ce 
rămâne nebarat să fie varianta aleasă, să se consemneze acest aspect în procesul verbal. 

 Dna consilier juridic citește prevederile art.139(6) din Codul Administrativ: 
„Consiliul local poate stabili ca unele hotărâri să fie luate cu vot secret....Pentru exercitarea 
votului secret se folosesc buletine de vot. Redactarea buletinelor de vot trebuie să fie fără 

echivoc. Pentru exprimarea opțiunii se folosesc, de regulă, cuvintele da sau nu.” 
 Președintele de ședință supune la vot propunerea ca pe buletinul de vot fiecare 

consilier să scrie dacă este de acord sau nu cu alegerea persoanei care a fost propusă pentru 

funcția de viceprimar, făcând mențiune pe buletinul de vot cu pixul, respectiv DA sau NU, 
propunerea fiind aprobată cu 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 ), astfel că propunerea efectuată de către dl Somrak 
Dușan nu se mai supune la vot. 
 Se fac propunerile nominale pentru comisia de constatare a rezultatului votului secret 

pentru alegerea viceprimarului, din care să facă parte câte un reprezentant din fiecare 
formațiune politică. 

 Dl Vaș Ladislau propune pe dl Patean Tiberiu. 
 Dl Abraham Milan Iaroslav propune pe dl Paladie Răzvan-Florin. 
 Dl Paladie Răzvan-Florin propune pe dl Abraham Milan-Iaroslav. 

 Dl Somrak Dușan propune pe dl Kelo Milan. 
 Dl Onuțe Dan-Ioan propune pe dna Huszarik Alexandrina-Nicoleta. 
 Se supune la vot propunerea ca consilierii locali: Patean Tiberiu, Paladie Răzvan-Florin, 

Abraham Milan-Iaroslav, Kelo Milan, Huszarik Alexandrina-Nicoleta să facă parte din comisia de 
constatare a rezultatului votului secret pentru alegerea viceprimarului, toți consilierii prezenți 
fiind de acord, fiind întrunită majoritatea necesară aprobării. 

Președintele de ședință solicită să se facă propuneri pentru funcția de viceprimar pentru 
a fi înscrise pe buletinul de vot, urmând a se proceda la întocmirea acestora.  

D-l Patean Tiberiu propune pe dl Vaș Ladislau. 

Dna Bonțea Maria-Carolina propune pe dl Somrak Dușan. 
Deoarece cei doi consilieri propuși pentru această funcție acceptă să fie aleși, se reţin 

cele două propuneri şi se trece la completarea pe buletinul de vot. Se organizează votul prin 

vot secret.  
Se trece la votarea propriu-zisă, în ordine alfabetică, buletinele de vot fiind introduse de 

către fiecare consilier local în urnă, după care se trece la numărarea voturilor de către comisia 
de constatare a rezultatului votului secret pentru alegerea viceprimarului, în urnă fiind depuse 
un număr de 15 buletine de vot. Se trece la operaţiunea de consemnare a rezultatului votării. 

În urma votului, dl Vaș Ladislau a obținut un număr de 8 voturi, dl Somrak Dușan a 
obținut un număr de 7 voturi.  
 Conform prevederilor Ordonanței nr.57/2019 privind Codul administrativ, domnul Vaș 

Ladislau a fost ales viceprimar al orașului Nădlac, adoptându-se Hotărârea nr.118. Pe 
durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a 
beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut. 

 Președintele de ședință felicită pe viceprimarul nou ales, urându-i să procedeze la 
derularea a cât mai multe proiecte, urându-i succes în activitatea sa. 
 Dl Vaș Ladislau susține că indiferent de votul acordat, că a fost votat sau nu, 

mulțumește la toți consilierii locali, atât cei care l-au susținut, cât și la cei care au fost 
împotrivă, consilierii locali vor vedea că va fi diferență față de vechea administrație, 
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multumește la toată lumea, susținând că sigur cei care nu l-au votat pe mai târziu îl vor 

aprecia. 
 Dl Hegyes Mihai Ferencz întreabă cine conduce primăria, dl primar, viceprimar, șef 
serviciu buget, să se spună în cadrul ședinței, să se hotărască fiecare pe ce funcție se află. 

 Dl Paladie Răzvan-Florin susține că dacă cineva are o problemă referitor la anumite 
funcții din organigramă, la fiecare început de an, când se supune spre aprobare organigrama 
instituției, există posibilitatea de a se propune desființarea fundamentată a oricărei funcții.  

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 08.12.2020. 

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare originale. 
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