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Anexa la HCL nr.125/21.09.2021 
 

PROCESUL VERBAL 
 

al şedinţei extraordinare din data de 09.09.2021 a Consiliului local Nădlac 
 
 
 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 09.09.2021 a 
fost convocată în baza Dispoziției primarului orașului Nădlac nr.300 din 06.09.2021, prin 
convocator şi înmânarea invitaţiilor. 
 La lucrările şedinţei participă, fiind prezenți fizic următorii consilieri locali: Bocea 
Alexandru-Marian, Paladie Răzvan-Florin, Abraham Milan-Iaroslav, Karkuș Radomir-Călin-
Ștefan, Patean Tiberiu, Vaș Ladislau, Suslak Marek-Andrei, Somrak Dușan, Franio Ștefan-
Emilian, Hegyes Mihai-Ferencz, Kelo Milan, Albu Cosmin-Cristian, Huszarik Alexandrina-
Nicoleta, Bonțea Maria-Carolina. Online participă dl consilier local Onuțe Dan-Ioan. 
 La lucrările ședinței, din partea primăriei orașului Nădlac participă: primar Ioan-Radu 
Mărginean, Ianecsko Alina- consilier juridic, Iasovics Claudiu-Andrei- inspector, care asigură 
înregistrarea audio-video a ședinței. Dl secretar general Alexandru Gros lipsește, fiind în 
concediu de boală. 
 Locuitori ai orașului prezenți: Serghei Predit- pastor Biserica baptistă, Săcui Costel- 
reprezentant Biserica greco-catolică, Cotoraci Alexandru- preot Biserica ortodoxă, Șușlak Ioan-
președinte Asociația grădinarilor, Salman Demeter- preot Biserica romano-catolică, Roșca 
Ramona, Jucan Ioana, Szojka Ștefan. 
  Dna consilier juridic 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.300 din 06.09.2021 și deoarece toți 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- Vaș Ladislau, 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 09.09.2021. 
 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării finanțărilor nerambursabile alocate 
din fondurile  bugetului local al Orașului Nădlac  pentru activităţi nonprofit de interes local în 
anul 2021. 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al 
Consiliului local al orașului Nădlac pe anul 2021. 
 Dl primar propune introducerea ca și pct.4- Proiect de hotărâre privind aprobarea 
introducerii în circuitul funciar a unor drumuri de exploatare, proiect de hotărâre care are 
avize din partea comisiilor de specialitate, cărora s-a solicitat avizul. 
 Dl Kelo Milan solicită, având în vedere precedentul care s-a creat la ședința consiliului 
local de data trecută, când unii consilieri locali au părăsit lucrările ședinței de consiliu, să fie 
inversat pct.3 cu pct.2. 
 Președintele de ședință supune la vot propunerea făcută de către dl consilier Kelo 
Milan, respectiv inversarea pct.3 cu pct.2, fiind pronunțate 7 voturi DA: Somrak Dușan, Franio 
Ștefan-Emilian, Hegyes Mihai-Ferencz, Kelo Milan, Huszarik Alexandrina-Nicoleta, Bonțea 
Maria-Carolina, Onuțe Dan-Ioan, 8 abținere: Bocea Alexandru-Marian, Paladie Răzvan-Florin, 
Abraham Milan-Iaroslav, Karkuș Radomir-Călin-Ștefan, Patean Tiberiu, Vaș Ladislau, Albu 
Cosmin-Cristian, Suslak Marek-Andrei, nefiind întrunită majoritatea aprobării, respectiv votul 
majorității consilierilor locali prezenți- 8 voturi. 
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Deoarece nu există alte 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 09.09.2021”, cu propunerea de introducere a pct.4, fiind 
pronunțate 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 repartizării finanțărilor 
nerambursabile alocate din fondurile  bugetului local al Orașului Nădlac pentru activităţi 
nonprofit de interes local în anul 2021. 

Dl Kelo Milan întreabă pe consilierii locali care fac parte din comisia de analiză a 
cererilor pentru finanțare nerambursabilă, precum și dl Gondec Pavel-șef serviciu buget, dacă 
își asumă că se va deschide o nouă sesiune de depunere proiecte, cele două entități, Biserica 
evanghelică, Asociația creștin-ortodoxă Junii Nădlacului, primesc în prima sesiune, dar cine 
poate să asigure că va mai fi o altă sesiune și că vor fi sume suficiente pentru toate aceste 
solicitări. 

Dl Vaș Ladislau face precizarea că au fost depuse referate pentru rectificare de buget. 
Dl Paladie Răzvan-Florin este de părere se poate face o ședință reunită, pentru a nu 

exista discuții, această comisie se poate și modifica. 
Dl Kelo Milan face precizarea că la data la care s-a votat această comisie, propunerile 

PMP, UDSCR au fost respinse, este haos în depunerea proiectelor, cei care ar fi putut să își 
depună aceste proiecte, trebuia să fie anunțați și nu s-ar fi întâmplat ce s-a întâmplat. 

Dl Hegyes Mihai constată că ce este așa de greu ca să dai banii la oameni, bani sunt,    
s-a promis, de ce nu se dau, de ce nu se împart aceste sume. 

Dl Vaș Ladislau susține că conform Regulamentului, se deschide o nouă sesiune, se 
depun proiecte, iar în baza Regulamentului se repartizează, nu după bunul plac al fiecăruia. 

Dl Paladie Răzvan-Florin este de părere că s-ar putea purta discuții și pe comisii dacă 
este nevoie după lucrările prezentei ședințe de consiliu. 

Dl Hegyes Mihai susține că îi pare rău de nădlăcani, că sunt conduși de o singură 
persoană, respectiv de șeful de serviciu buget. 

Dl Kelo Milan întreabă dacă comisia își asumă că se va deschide o nouă sesiune de 
depunere de proiecte. 

Dl Vaș Ladislau susține că tocmai la rectificarea de buget care urmează s-a ținut cont 
de cererile care s-au depus deja. 

Dl Bocea Alexandru susține că rectificarea de buget care este la următorul punct se 
face deoarece se va deschide o nouă sesiune, există termene, acestea sunt publice, au existat 
neînțelegeri, unii au afirmat că nu au fost anunțați de termenul de depunere a proiectelor, 
însă cine este interest să primeasă niște bani, se interesează când trebuie să depună 
documentațiile. 

Dl Kelo Milan susține că toți cei prezenți la lucrările prezentei ședințe, au depus 
proiectele în afara sesiunii de depunere, dl Somrak Dusan care era înainte președinte de 
comisie, anunța aceste ong când era termenul de depunere de solicitări și știau când acestea 
se depun. 

Dl Somrak Dusan susține că comisia va trebui să își asume, dacă se va rectifica bugetul, 
că va începe o nouă sesiune de depunere proiecte, se alocă sumele, însă problema va fi 
aceste sume să poată să fie și cheltuite în acest an, altfel totul este degeaba. 

Dl Vaș Ladislau precizează că era timp, dacă aceste proiecte erau depuse de la început, 
acum va fi o problemă, este necesar să fie analizat fiecare dosar în parte, toată lumea să fie 
mulțumită, problema va fi la acele proiecte, unde se lucrează în construcții, care probabil nu 
se vor putea finaliza. 

Dl Hegyes Mihai susține că dl Gondec a rezolvat pentru parohia evanghelică, iar la 
restul nimic. 

Dl Vaș Ladislau face precizarea că toate informațiile au fost puse pe site-ul primăriei, 
bugetul pentru ong a fost votat. 
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Dl primar se retrage de la lucrările ședinței, scuzându-se de faptul că trebuie să 
părăsească lucrările ședinței, trebuind să participle la un alt eveniment. 

Dna Bonțea Maria susține că procedura și alte informații au fost puse pe site, însă data 
depunerii nu era precizată, fiind trecută doar luna august 2021. 

Dl Vaș Ladislau susține că a fost trecut titlul, luna august 2021, dar atunci când se 
deschidea pagina, era trecută data completă, respectiv ziua și luna. 

Dl Somrak Dusan face precizarea că ca și solicitant Ong care ar fi dorit să obțină fonduri 
de la bugetul local, dacă se uita pe site, vedea luna august 2021, considerând că este timp 
suficient toată luna august, sau a doua săptămână din august, ar fi considerat că are timp 
suficient pentru depunerea proiectului, iar când deschidea pagina după data de 15 august, 
observa că termenul pentru depunerea solicitărilor este deja expirat. 

Dl Vaș Ladislau face precizarea că atunci când se deschidea pagina, era trecută și data 
și anul, date complete. 

Dl Somrak Dusan susține că așa cum a precizat și la ședința anterioară, deoarece se flă 
în conflict de interese, nu va vota la acest punct. 

Nefiind alte discuții referitor la acest punct, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind 
pronunțate 14 voturi DA, 1 abținere Somrak Dusan, fiind întrunită majoritatea necesară 
aprobării, votul necesar fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ). 

Se trece la pct.3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli al 
Consiliului local al orașului Nădlac pe anul 2021. 

Dl Kelo Milan întreabă pe membri comisiei ONG câte proiecte sunt depuse și care ar fi 
suma totală care ar fi necesară pentru aceste proiecte. 

Dl Vaș Ladislau face precizarea că în proiectul de hotărâre s-a propus alocarea unei 
sume de 110.500 lei, protecția mediului- 5000 lei, culte religioase- 85.000 lei, programe 
culturale- 20.500 lei, nu cunoaște câte proiecte s-au depus după referatul serviciului buget. 

Dl Kelo Milan susține că au fost depuse solicitări de către: Asociația inimi tinere- 8000 
lei, Asociția grădinarilor din Nădlac- 5000 lei, Fanfara Nadlacanka- 8500 lei, Asociația Eclessia- 
10500 lei, Biserica baptistă- 8500 lei, Biserica romano-catolică- 30.000 lei, Ansamblul folcloric 
Salașan- 10.000 lei, Biserica ortodoxă română- 50.500 lei, Biserica Greco-catolică- 35.000 lei 
total cereri depuse cu sumă totală a proiectelor este de 172.000 lei, dacă vor mai depune și din 
partea penticostalilor, va fi un total de 190.000 lei, deci ar mai fi nevoie de 90.000 lei, pentru a 
se onora toate aceste cereri, biserica evanghelică a primit 90.000 lei, Junii Nădlacului- 10.000 
lei, este necesară suplimentarea sumelor, altfel jumătate vor rămâne fără bani. 

Dl Vaș Ladislau susține că în referat sunt introduse cererile care au fost depuse până în 
data de 01.09, de exemplu clubul sportiv a depus pe data de 08.09, poate se vor mai depune, 
sunt luate în calcul toate proiectele care s-au depus până atunci, dacă se va constata că sunt 
depuse în termen și se încadrează, se vor lua în considerare. 

Dl Kelo Milan face precizarea că până acum există depuse solicitări pentru un total de 
172.000 lei. 

Dl Vaș Ladislau susține că în referatul de specialitate s-au trecut cererile care au fost 
depuse până la rectificare de buget, dacă se vor mai depune alte solicitări cu alte proiecte, se 
va mai face o altă rectificare de buget, face precizarea că nu a văzut cererile care au fost 
depuse între timp, deoarece acestea încă nu au ajuns la el. 

Dl Somrak Dusan este de părere că ar trebui luate în calcul toate proiectele care au fot 
depuse până în data ședinței, putând fi luate în considerare la prezenta rectificare de buget. 

Dl Kelo Milan este de părere că se poate suplimenta suma pentru ONG cu 90.000 lei, 
toate proiectele care au depuse presupun sume mici și se poate rectifica toată suma. 

Dna Huszarik Alexandrina susține că există solicitare depusă și pe data de 06.09, de ce 
nu a intrat în calcul și acest proiect. 

Dl Somrak Dusan susține că se poate vota întreaga sumă necesară la rectificarea de 
astăzi, iar în situația în care se va constata că vreo solicitare nu se va încadra, la ședința 
viitoare suma se va rectifica în minus. Susține că are o nedumerire în ce privește clubul sportiv, 
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după cum știe, nu se pot plăti salarii, hrană, se propune achiziționarea de echipamente, doar 
cheltuieli de funcționare se pot plăti din bugetul local, cheltuielile de transport sunt foarte mari, 
în total 37.000 lei pentru o perioadă scurtă, mai bine se cumpăra un microbuz, la fiecare 
început de an Biblioteca, poliția locală, au depus rapoarte de activitate, să depună și clubul 
sportiv un raport de activitate pentru perioada anilor 2019-2020. 

Dl Franio Ștefan este de părere că suma necesară pentru ONG se poate lua de la 
clădirea din piață, o parte de la pavaje. 

Dl Suslak Ioan susține că la salarii este vorba de contracte prestări servicii, cheltuieli 
hrană este nevoie pentru diferite deplasări unde merg copii de la secțiile handbal, volei, 
referitor la transport 37.000 lei este pentru perioada septembrie-decembrie, deoarece în lunile 
iunie-august a fost pauză, precum și fiind incluse și restul de cheltuieli aferente perioadei 
ianuarie- aprilie din anul viitor, referitor la depunerea unui raport de activitate, va vorbi la 
contabilitate și se va pregăti un asemenea raport la finele acestui an. 

Dl Somrak Dusan întreabă unde sunt sumele de la administrarea sălii se sport. 
Dl Suslak Ioan susține că este vorba de cheltuieli de funcționare, salariu administrator 

sala de sport, femeie serviciu. 
Dl Kelo Milan face o propunere concretă, astfel: din cod 51.02 clădirea de la piață se ia 

și se pune la ONG la cod 67, de la cod 84.02 se ia 40.000 lei pavare trotuare și se pune la cod 
67 ONG, totalul fiind 90.000 lei și vor fi sume suficiente pentru toți. 

Dl Suslak Ioan întreabă de ce aceste sume nu s-au votat la data aprobării bugetului 
pentru anul 2021 în luna aprilie. 

Dl Kelo Milan susține că la data respectivă nu toate ONG au fost funcționale. 
Dl Vaș Ladislau este de părere că propunerea ca suma de 40.000 lei pavare trotuare să 

fie trecută la ONG nu este una viabilă deoarece există deja proceduri demarate. 
În această situație, dl Franio Ștefan face propunerea ca întreaga sumă de 90.000 lei să 

fie luată de la clădirea din piață, dl Kelo Milan completează că se ia de la cod 51.02 fiind 
alocată la cod 67 ONG, această propunere este supusă la vot și aprobată cu 8 voturi DA: 
Somrak Dușan, Franio Ștefan-Emilian, Hegyes Mihai-Ferencz, Kelo Milan, Huszarik Alexandrina-
Nicoleta, Abraham Milan-Iaroslav, Bonțea Maria-Carolina, Onuțe Dan-Ioan, 7 abținere: Bocea 
Alexandru-Marian, Paladie Răzvan-Florin, Karkuș Radomir-Călin-Ștefan, Patean Tiberiu, Vaș 
Ladislau, Albu Cosmin-Cristian, Suslak Marek-Andrei,  fiind întrunită majoritatea necesară 
aprobării, respectiv votul majorității consilierilor locali în funcție-8 voturi. 

Nefiind alte discuții referitor la acest punct, proiectul de hotărâre este supus la vot, cu 
modificările mai sus aprobate, fiind pronunțate 8 voturi DA: Somrak Dușan, Franio Ștefan-
Emilian, Hegyes Mihai-Ferencz, Kelo Milan, Huszarik Alexandrina-Nicoleta, Abraham Milan-
Iaroslav, Bonțea Maria-Carolina, Onuțe Dan-Ioan, 7 abținere: Bocea Alexandru-Marian, Paladie 
Răzvan-Florin, Karkuș Radomir-Călin-Ștefan, Patean Tiberiu, Vaș Ladislau, Albu Cosmin-
Cristian, Suslak Marek-Andrei, fiind întrunită majoritatea necesară aprobării, votul necesar 
fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ). 

Conform precizării ulterioare, propunerea facută în numele  grupului UDSCR și PMP de 
dl Franio Stefan și completată de către dl Kelo Milan, votată de majoritatea consilierilor la 
sedinta  C.L. Nadlac a fost de suplimentare a sumei propuse de executiv, cu 90.000 lei in 
contul 67.02, repartizarea sumelor pe domenii de activitate arătând astfel: 
- protecția mediului 5000 lei 
- culte religioase  85.000 lei + 57.000 lei =142.000 lei 
- programe culturale 20.500 lei + 33.000 lei = 53.500 lei. 

Se trece la pct.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar 
a unor drumuri de exploatare. 

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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Nefiind alte discuții, președintele de ședință dl Vaș Ladislau declară închise lucrările 
şedinţei extraordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 09.09.2021. 
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare originale. 
 
 
 
           PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
                 LADISLAU VAȘ                SECRETAR GENERAL 
                                                                                ALEXANDRU GROS 
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