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PROCESUL VERBAL  

al şedinţei extraordinare din data de 24.09.2020 a Consiliului local Nădlac 
 
 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 24.09.2020 a 
fost convocată în baza Dispoziției primarului orașului Nădlac nr.352 din 21.09.2020, prin 
convocator şi înmânarea invitaţiilor. 

 La lucrările şedinţei participă următorii consilieri locali: Orban Ecaterina-Maria, Popa-
Simona Corina, Lehoczki Ioan, Heckel Francisc, Ondrejov Ştefan, Kelo Milan, Totorean Florin, 
Somrak Dușan. Lipsesc consilierii: Falticska Sergiu-Bogdan, Kocsis Andrei-Valentin, Ambruș 

Lubomir-Ivan. În baza Ordinului Prefectului județul Arad nr.530, 531, 532, 533/16.09.2020 au 
încetat mandatele de consilier local la: Onea Mircea-Laurențiu, Huszarik Alexandrina-Nicoleta, 
Onuțe Dan-Ioan, Paliș Gligor, astfel că în prezent sunt 11 consilieri locali în funcție. 

     La lucrările ședinței, din partea primăriei orașului Nădlac participă: primar Ioan-Radu 
Mărginean, secretar general Gros Alexandru, 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 în baza dispoziției primarului orașului Nădlac nr.352 din 21.09.2020 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- Kelo Milan, prezintă 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 24.09.2020. 
          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 prelungirii duratei contractelor de închiriere 
pentru locuințele pentru tineri, destinate închirierii, situate în orașul Nădlac, str. G. Coșbuc, 
nr.54, jud. Arad, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe. 

4.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 extraordinare a 

Consiliului local Nădlac din data de 24.09.2020”, toți consilierii prezenți fiind de acord, fiind 
întrunită majoritatea necesară adoptării hotărârii, votul necesar pentru adoptarea proiectului 

de hotărâre fiind majoritatea consilierilor prezenţi ( 5 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. 

Nefiind discuții referitor la acest punct, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat 
aviz favorabil, proiectul este supus la vot, fiind pronunțate 8 voturi DA, fiind întrunită 
majoritatea necesară aprobării, votul necesar fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție 

( 5 voturi ). 
             Se trece la pct.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei 
contractelor de închiriere pentru locuințele pentru tineri, destinate închirierii, situate în orașul 

Nădlac, str. G. Coșbuc, nr.54, jud. Arad, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe. 
Nefiind discuții referitor la acest punct, deoarece din partea comisiilor de specialitate 

fiind acordat aviz favorabil, proiectul este supus la vot, fiind pronunțate 8 voturi DA, fiind 

întrunită majoritatea necesară aprobării, votul necesar fiind votul majorității consilierilor aflați 
în funcție ( 5 voturi ). 
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Se trece la pct.4. Diverse. 
Dl primar mulțumește consilierilor locali pentru colaborare, cu unii dintre ei a colaborat 

timp mai îndelungat, cei 4 ani, ceilalți care sunt noi validați a colaborat timp mai scurt, 

dorindu-le sănătate, celor care participă pe listele formațiunilor politice la alegerile locale le 
urează succes, sperând ca și în continuare să fie o campanie electorală cât mai liniștită și să 
câștige cel care este cel mai bun. 

Nefiind alte întrebări, sugestii sau discuții, dl Kelo Milan, preşedinte de şedinţă, declară 
închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 
24.09.2020. 

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare originale. 
 
 
           PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

                   MILAN KELO     SECRETAR GENERAL 

                                                                                ALEXANDRU GROS 
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