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PROCESUL VERBAL 

al şedinţei ordinare din data de 22.06.2021 a Consiliului local Nădlac 

 
Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 22.06.2021 a fost 

convocată în baza Dispoziției primarului orașului Nădlac nr.220 din 16.06.2021, prin 

convocator şi înmânarea invitaţiilor. 
 La lucrările şedinţei participă, fiind prezenți fizic următorii consilieri locali: Paladie 
Răzvan-Florin, Abraham Milan-Iaroslav, Karkuș Radomir-Călin-Ștefan, Patean Tiberiu, Vaș 

Ladislau, Suslak Marek-Andrei, Bonțea Maria-Carolina, Somrak Dușan, Onuțe Dan-Ioan, Franio 
Ștefan-Emilian, Bocea Alexandru-Marian, Hegyes Mihai-Ferencz, Huszarik Alexandrina-
Nicoleta, Albu Cosmin-Cristian. Lipsește la lucrările ședinței dl consilier Kelo Milan. 

      La lucrările ședinței, din partea primăriei orașului Nădlac participă: primar Ioan-Radu 
Mărginean, secretar general Gros Alexandru, Gondec Pavel-șef serviciu buget, 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 conform prevederilor Codului administrativ, respectiv Ordonanţa de urgenţă 

nr.57 din 2019, cu modificările şi completările ulterioare, în baza dispoziției primarului orașului 
Nădlac nr.220 din 16.06.2021 și deoarece este prezent un număr de 14 consilieri locali aflați în 

funcție la lucrările ședinței, este asigurat cvorumul necesar întrunirii, declarând în acest sens 
ședința legal constituită. 

Dl secretar general solicită să se facă propuneri pentru alegerea președintelui de 

ședință pentru conducerea lucrărilor ședințelor consiliului local pentru o perioadă de 3 luni 
deoarece mandatul dlui Paladie Răzvan-Florin a expirat.  

 Dl Paladie Răzvan-Florin propune pe dl consilier Vaș Ladislau. 

 Dna Huszarik Alexandrina Nicoleta propune pe dl consilier Paladie Răzvan-Florin, 
propunere care însă este restrasă. 
 Nefiind alte propuneri, se supune la vot propunerea privind alegerea în funcția de 

președinte de ședință a dlui Vaș Ladislau, propunere care este aprobată cu 13 voturi DA, 1 
abținere: Vaș Ladislau, votul necesar aprobării fiind votul majorității consilierilor prezenți  ( 8 
voturi ). 

 Dl Vaș Ladislau mulțumește domnilor consilieri pentru votul și încrederea acordată, 
sperând ca ședințele să fie cât mai scurte, acestea să fie organizate cât mai operativ, conform 
Regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local.  

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 ordinare a Consiliului 
local din data de 22.06.2021. 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a 

Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 28.04.2021. 
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unor terenuri. 
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 997 mp, 

parcela cu nr.cad.302231, evidențiată în CF nr.302231 Nădlac, situate în orașul Nădlac, str. 
Lacului, nr.18, județul Arad, dnei Bukva Agnes și dlui Bukva Ladislau, cu domiciliul în orașul 
Nădlac, str. Lacului, nr.18, județul Arad. 

5.Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei unor bunuri mobile din partea Falck 
Fire Services S.R.L., în domeniul privat al orașului Nădlac 
          6.Proiect de hotărâre privind modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, la care orașul Nădlac este membru asociat. 
7.Proiect de hotărâre privind intabularea imobilului înscris în CF nr.301739 Nădlac în 
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favoarea orașului Nădlac - drept de proprietate publică. 

  8.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. 
APOTERM NĂDLAC S.A. pentru anul 2021. 
          9.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor terenuri proprietatea privată a 

orașului Nădlac. 
10.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. 
          11.Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local în Comisia de 
selecție și evaluare a solicitărilor de finanțării nerambursabile alocate din fondurile bugetului 

local al Orașului Nădlac pentru activităţi nonprofit de interes local 
           12.Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării tarifelor de colectare deșeuri, 
aplicabile tuturor UAT-urilor componente Zonei I. 

           13.Diverse. 
Dl Paladie Răzvan-Florin susține că are un interes personal în ce privește pct.3 de pe 

ordinea de zi, astfel că se va abține de la vot în ce privește acest punct. 

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 ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 22.06.2021”, 

fiind pronunțate 14 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 
ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 28.04.2021. 

Preşedintele de şedinţă întreabă consilierii dacă există discuții referitor la procesul 
verbal. 
 Deoarece nu există discuții cu privire la procesul verbal, se supune la vot „proiectul de 

hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din 
data de 28.04.2021”, acesta fiind aprobat cu 14 voturi DA, votul necesar pentru adoptarea 
proiectului de hotărâre este votul majorității consilierilor prezenţi ( 8 voturi). 

Se trece la pct.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a 
unor terenuri. 

Președintele de ședință face precizarea că este vorba de mai multe terenuri: 1336 mp, 

218 mp, 1118 mp, nu sunt identificate cu stradă și număr. 
Dl secretar general susține că terenurile sunt situate la capătul străzii Griviței, precum și 

la capăt blocuri strada Nicolae Bălcescu. 

 Nefiind discuții referitor la acest punct, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind 
pronunțate 13 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.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață 

de 997 mp, parcela cu nr.cad.302231, evidențiată în CF nr.302231 Nădlac, situate în orașul 

Nădlac, str. Lacului, nr.18, județul Arad, dnei Bukva Agnes și dlui Bukva Ladislau, cu domiciliul 
în orașul Nădlac, str. Lacului, nr.18, județul Arad. 

 Nefiind discuții sau propuneri referitor la acest punct, proiectul de hotărâre este supus 

la vot, fiind pronunțate 14 voturi DA, fiind întrunită majoritatea necesară aprobării, votul 
necesar fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 11 voturi ). 

 Se trece la pct.5. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei unor bunuri mobile 

din partea Falck Fire Services S.R.L., în domeniul privat al orașului Nădlac. 
Președintele de ședință susține că este vorba de niște furtune care s-au primit pentru 

serviciul voluntar pentru situații de urgență.  
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Nefiind discuții sau propuneri referitor la acest punct, proiectul de hotărâre este supus 

la vot, fiind pronunțate 14 voturi DA, fiind întrunită majoritatea necesară aprobării, votul 
necesar fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ). 
           Se trece la pct.6. Proiect de hotărâre privind modificarea Statutului Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, la care orașul Nădlac este membru 
asociat. 
 Dl secretar face precizarea că este vorba de câteva localități care intră în asociație. 

 Președintele de ședință susține că este vorba de localitățile Archiș, Almaș, Hășmaș. 
Nefiind discuții referitor la acest punct, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind 

pronunțate 14 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 intabularea imobilului înscris în CF 

nr.301739 Nădlac în favoarea orașului Nădlac - drept de proprietate publică. 

Dl secretar general face precizarea că este vorba de o procedură cu care ne-am mai 
întâlnit în trecut, terenul fiind trecut în baza art.6 din Legea nr.213/1998, acesta fiind înscris 
provizoriu pe Orașul Nădlac, iar acum se va proceda la înscrierea definitivă a dreptului de 

proprietate. 
 Președintele de ședință face precizarea că acest teren are destinația de parcare. 

Nefiind alte discuții referitor la acest punct, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind 

pronunțate 14 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 bugetului de venituri și 
cheltuieli al S.C. APOTERM NĂDLAC S.A. pentru anul 2021. 

Nefiind alte discuții referitor la acest punct, proiectul de hotărâre este supus la vot în 

forma propusă de către executiv, fiind 14 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 privind aprobarea vânzării unor terenuri 

proprietatea privată a orașului Nădlac. 
 Dl secretar general susține că este vorba de terenuri care au fost reevaluate, iar în cele 
două situații care s-au trimis cu roșu s-a păstrat prețul din prima evaluare, acesta fiind motivul 

pentru care cele două evaluări sunt anexă la acest proiect de hotărâre. 
Nefiind alte discuții referitor la acest punct, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind 

pronunțate 11 voturi DA, 3 abținere: Huszarik Alexandrina-Nicoleta, Onuțe Dan-Ioan, Hegyes 

Mihai, fiind întrunită majoritatea necesară aprobării, votul necesar fiind votul a 2/3 din 
numărul consilierilor aflați în funcție ( 11 voturi ). 

 Se trece la pct.10. 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. 

Dna Huszarik Alexandrina-Nicoleta susține că a fost o problem la copii de la secția 
handbal, clubul nu are fonduri, copii trebuia să meargă să participe la o competiție la faza 
finală, iar pentru transportul acestora, era necesar părinții să plătească costul acestuia. 

Dl Paladie Răzvan Florin susține că s-a alocat suma necesaă ca și cofinanțare de la 
bugetul local la începutul anului, din punct de vedere juridic însă nu s-a putut reglementa  
situația plății transportului astfel încât să fie asigurat transportul acestor copii de către clubul 

sportiv. 
Dna Huszarik Alexandrina-Nicoleta susține că se putea merge cu microbuzul școlii, de 

fapt școala deține 2 microbuze. 

Dl Șușlak Marek-Andrei susține că problema era și faptul că șoferul este în concediu. 
Dl Somrak Dusan este de părere că școala ar trebui să fie informată de faptul că șoferul 

este în concediu. 

Dl Paladie Răzvan-Florin susține că putea să meargă orice microbuz și se putea deconta 
combustibilul. 
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Dna Huszarik Alexandrina-Nicoleta susține că atunci când s-a mers la Târgu Jiu, au 

mers părinții, dar acum trebuia mers până la București. 
Președintele de ședință face precizarea că aceste probleme este necesar să se rezolve 

în interiorul clubului, fiind necesar să fie discutate din timp. 

Nefiind alte discuții referitor la acest punct, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind 
pronunțate 8 voturi DA: Paladie Răzvan-Florin, Abraham Milan-Iaroslav, Karkuș Radomir-Călin-
Ștefan, Patean Tiberiu, Vaș Ladislau, Suslak Marek-Andrei, Bocea Alexandru-Marian, Albu 

Cosmin-Cristian, 6 abținere: Bonțea Maria-Carolina, Somrak Dușan, Onuțe Dan-Ioan, Franio 
Ștefan-Emilian, Hegyes Mihai-Ferencz, Huszarik Alexandrina-Nicoleta, 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 în Comisia de selecție și evaluare a solicitărilor de finanțării nerambursabile alocate din 

fondurile bugetului local al Orașului Nădlac pentru activităţi nonprofit de interes local. 
 Dl secretar general susține că în proiectul de hotărâre este necesar să fie numit și 
secretarul comisiei. 

 Dl Gondec Pavel susține că poate să fie desemnat ca și secretar comisie orice angajat 
din cadrul serviciului buget, până acum a fost numit dumnealui, însă poate să fie desemnată 
orice persoană din cadrul serviciului. 

 Dl Paladie Răzvan-Florin propune pentru funcția de secretar de comisie pe dl Gondec 
Pavel. 

 Nefiind alte propuneri, se supune la vot propunerea de numire în funcția de secretar de 
comisie a dlui Gondec Pavel, fiind pronunțate 11 voturi DA, 1 vot NU: Hegyes Mihai Ferencz, 2 
abținere: Bonțea Maria-Carolina, Franyo Ștefan-Emilian. 

 Dl Paladie Răzvan-Florin face propunerea pentru comisia de selecție și evaluare a 
solicitărilor de finanțări nerambursabile: Bocea Alexandru-Marian, Karkuș Radomir-Călin-
Ștefan, Albu Cosmin-Cristian, Abraham Milan-Iaroslav. 

 Dl Somrak Dusan propune pe: Hegyes Mihai-Ferencz, Kelo Milan, Pătean Tiberiu, Șușlak 
Marek, Karkus Radomir. 
 Președintele de ședință susține că ar fi necesar completarea doar cu un membru de 

comisie, existând deja patru nominalizări. 
 În această situație, dl Somrak Dusan își retrage propunerea. 
 Dl Paladie Răzvan-Florin propune completarea comisiei cu dl Vaș Ladislau. 

Nefiind alte discuții referitor la acest punct, proiectul de hotărâre este supus la vot, cu 
propunerile nominale de mai sus, respectiv cu numirea membrilor comisiei în persoana: Bocea 
Alexandru-Marian, Karkuș Radomir-Călin-Ștefan, Albu Cosmin-Cristian, Abraham Milan-

Iaroslav, Vaș Ladislau, fiind pronunțate 8 voturi DA: Paladie Răzvan-Florin, Abraham Milan-
Iaroslav, Karkuș Radomir-Călin-Ștefan, Patean Tiberiu, Vaș Ladislau, Suslak Marek-Andrei, 

Bocea Alexandru-Marian, Albu Cosmin-Cristian, 6 abținere: Bonțea Maria-Carolina, Somrak 
Dușan, Onuțe Dan-Ioan, Franio Ștefan-Emilian, Hegyes Mihai-Ferencz, Huszarik Alexandrina-
Nicoleta, 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 ajustării tarifelor de colectare 
deșeuri, aplicabile tuturor UAT-urilor componente Zonei I. 

          Dl primar susține că au fost depuse mai multe adrese din partea Retim, cea din luna 
martie se referă la propunere de tariff pentru an 4, de 9,87 lei persoane fizice urban, 4,35 lei 
persoane fizice rural, 438,13 lei agenți economici, adresa din luna aprilie propune un tarif de 

9,87 lei persoane fizice urban, 4,59 lei persoane fizice rural, 443,54 lei persoane juridice, 
astfel cum rezultă și din adresa depusă în luna iunie. 
 Dl Pătean Tiberiu face precizarea că în ce privește persoanele juridice, acestea încheie 

un contract cu societatea de salubritate. 
 Dl Paladie Răzvan-Florin susține că aceste tarife se votează de către asociație, consiliul 
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local Nădlac face parte din aceasta, fiecare persoană juridică plătește conform obligațiilor din 

contractului individual pe care îl încheie cu orice operator, sau cu Retim, având deci 
posibilitatea să încheie contract cu orice operator de salubritate. 
 Dna Huszarik Alexandrina Nicoleta susține că într-adevăr și școala are posibilitatea să 

încheie contract cu orice operator, însă chiar și pe perioada când a fost închisă școala, aceste 
tarife trebuia să fie achitate către societatea Retim, ceea ce nu este în regulă din moment ce 
școala nu funcționa. 

 Dl primar face precizarea că în ce privește tariful la persoane fizice, acesta nu se 
modifică, doar în ce privește persoanele juridice. 
 Dl Vaș ladislau susține că este o problemă și cu colectarea selectivă, locuitorii ar trebui 

să pună conform a ceea ce prevede fiecare categorie de pubelă, deoarece în caz contrar, 
acesta se consideră contaminat, în ce privește pubele stradale s-au luat măsuri, în sensul că   
s-au montat camere de supraveghere, și unde a fost cazul, au fost luate măsuri, localitatea se 

pare că se încadrează în ceea privește procentul de colectare selectivă. 
 Dna Bonțea Maria Carolina susține că societatea Retim nu respectă mai ales în ceea ce 
privește selectarea, de exemplu de la blocurile de locuințe nu se face selectarea și se pun 

deșeurile în aceeași mașină unde se pun și deșeurile selectate de la case. 
Nefiind alte discuții referitor la acest punct, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind 

pronunțate 7 voturi DA: Paladie Răzvan-Florin, Abraham Milan-Iaroslav, Karkuș Radomir-Călin-

Ștefan, Vaș Ladislau, Suslak Marek-Andrei, Bocea Alexandru-Marian, Albu Cosmin-Cristian, 7 
abținere: Bonțea Maria-Carolina, Somrak Dușan, Onuțe Dan-Ioan, Franio Ștefan-Emilian, 

Hegyes Mihai-Ferencz, Huszarik Alexandrina-Nicoleta, Patean Tiberiu, nefiind întrunită 
majoritatea necesară aprobării, votul necesar fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție 
( 8 voturi ). 

Dl secretar general face precizarea că acest proiect de hotărâre nu a întrunit 
majoritatea necesară aprobării.  

Dl Paladie Răzvan-Florin este de părere că fiecare ar trebui să voteze responsabil, să nu 

se întâmple cum a fost în situația Bucureștiului, unde au fost numeroase probleme referitor la 
deșeuri. 
          Se trece la pct.13. Diverse. 

 Președintele de ședință prezintă informarea depusă de către dl primar în urma ședinței 
comisiei locale de ordine publică, aceasta ca urmare a deciziei consiliului local la data aprobării 
organigramei de reducere cu 2 posturi la serviciul poliției locale, dl Socaciu Flavius fiind 

nemulțumit de decizia consiliului local, care susține că este mare nevoie de personal mai ales 
la dirijarea coloanei de Tir-urii, există și concedii care este necesar să fie acordate, însă 
conform numărului de locuitori, orașul Nădlac ar trebui să aibă un număr de 8 polițiști locali, 

îaceștia fiind în număr de 10 posturi de execuție. 
 Dl secretar general susține că s-a dorit informarea consiliului local, pentru ca acesta să 

aibă posibilitatea de revenire asupra deciziei dacă aceasta se dorește, consiliul local sau 
oricare consilier local poate promova dacă dorește asemenea proiect de hotărâre, însă 
personal nu va contrasemna hotărârea în situația în care aceasta se va adopta, decizia 

aparținând Prefectului județului Arad, Ordonanța nr.63/2010 prevede numărul maxim de 
posturi care poate să existe, legea nu prevede excepții, până acum nu a spus nimic, însă nu 
se mai poate tolera această situație, care nu este conform legii, anul viitor, când se va efectua 

recensământul populației, sigur orașul Nădlac va avea un număr și mai mic de locuitori, poate 
chiar cu 1000, ceea ce va presupune încă un post în minusîn ce privește acest serviciu. 
 Dl Vaș Ladislau susține că sigur că este nevoie de personal la coloana de Tir-uri, se mai 

staționează și în localitate, poliția locală lucrează și în schimburi. 
 Dl Onuțe Dan-Ioan susține că se poate solicita la Prefectură să se emită o derogare, 
având în vedere situația orașului Nădlac este una aparte, având în vedere coloana de Tir-uri 

care nu aparține orașului, poate există posibilitatea să lase acest număr de polițisti locali să 
rămână nemodificat, deoarece este neapărat nevoie de aceștia. 
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 Dl secretar general susține că în situația în care prefectura își asumă acest aspect, nu 

este nici o problemă. 
 Dl Onuțe Dan-Aurel susține că poate se poate ajunge la o înțelegere cu prefectura,  
constată că se pare că și semnul de circulație care a fost montat la urcare pe autostradă sens 

spre Vamă a fost ridicat referitor la interzicerea urcării pe tronsonul de ieșire din țară a 
autocamioanelor. 
 Dl Paladie Răzvan-Florin susține că dirijarea coloanei de Tir-uri nu este în atribuțiunea 

poliției locale, ei trebuie să respecte Regulamentul aprobat de către consiliul local, să ia măsuri  
pentru ceea ce se întâmplă pe domeniul public, poliția română  trebuie să se ocupe de această 
coloană, nu este problema localității, poliția orașului Nădlac a solicitat suplimentare de 

personal, însă se pare că nu s-a primit suplimentarea organigramei, deoarece orașul Nădlac 
nu se confruntă chiar cu foarte multe probleme, care să justifice mărire de personal. 
 Dl Vaș Ladislau susține că există localități unde nu există poliție locală, unde poliția 

orașului se descurcă cu efectivul existent, se mai fac și patrule mixte cu jandarmeria, soluții 
există, poliția rutieră de la Arad a susținut că oferă ajutor în caz că este nevoie, considerând 
că nu crede că Prefectura va schimba ceva. 

 Dl Somrak Dusan precizează că face parte din comisia locală de ordine publică, din luna 
iunie 2010 prefectura a tolerat situația existentă, de ce nu ar putea să o tolereze în 
continuare, situația de atunci nu s-a schimbat în vreun fel, situația poliției locale din Nădlac 

este una aparte, trebuie să se ocupe de siguranță, curățenia orașului, Vama, ordine publică, 
autostrada, centura, s-a votat varianta stopării camioanelor în afara localității să nu se 

formeze coloană în interiorul orașului, fiind de părere că este nevoie de modificarea 
organigramei, respectiv modificarea prin hotărâre de consiliu și revenirea la situația 
anterioară. 

 Dl Paladie Răzvan-Florin susține că este membru al comisiei locale de ordine publică, 
însă a plecat înainte de terminarea ședinței de lucru care a avut loc săptămâna trecută, dacă 
se dorește modificarea organigramei, asemenea proiect de hotărâre poate fi inițiat de oricare 

dintre consilierii locali sau de către grupul de consilieri locali. 
 Dl Somrak Dusan este de părere că toți cei care au votat pentru la proiectul de 
hotărâre de aprobare a organigramei prin care s-a redus numărul posturilor de polițiști locali, 

ar trebui să vină cu inițiativa de modificare a organigramei. 
 Dl Paladie Răzvan-Florin susține că pe vama veche autocamioanele trec doar cele care 
duc animale, gabarit depășit, frigo, orice semn s-ar pune pe autostradă, coloana de camioane 

tot se va forma la intrare în localitate, referitor la problema coloanei de camioane, ar trebui 
suplimentat numărul de polițiști de la poliția orașului. 
 Dl Somrak Dusan susține că argumentele pentru cei doi polițiști locali sunt și faptul că 

în situația în care aceste camioane staționează în interiorul orașului, se formează coloană pe 
str. Independenței, iar cei care vin din partea cimitirului evanghelic, nu au nici o vizibilitate de 

a ieși pe șoseaua națională, trebuie ca cineva să coboare din autoturism, pentru ca să dirijeze 
ca să poată să iasă pe naționalp, e o problemă cu șoferii de tir care blochează intersecțiile, 
există de asemenea probabilitatea producerii de accidente, este de părere că pentru stoparea 

coloanei de tiruri este neapărat nevoie să se voteze păstrarea celor două posturi de polițiști 
locali în organigramă. 
 Dl Paladie Răzvan-Florin susține că se încearcă inducerea în eroare, în zona menționată 

de către dl Somrak Dusan nu s-a mai produs vreun accident rutier de aproximativ 20 ani, în 
situația în care vreun camion blochează vreun garaj sau ieșirea pe drumul național, orice 
cetățean are posibilitatea să sune la 112, iar șoferii de camioane pot să fie amendați deoarece 

nu au dreptul să staționeze acolo. 
 Dna Bonțea Maria Carolina susține că are două propuneri, una dintre acestea fiind 
referitor la montarea indicatoarelor de intrare/ieșire din localitate, având în vedere că orașul 

Nădlac este un oraș multietnic, să fie scris în ambele limbi, aceste indicatoare fiind într-o stare 
degradată. 



 

 

7 

 Dl secretar general face precizarea că aceasta s-a votat la data aprobării bugetului fiind 

alocată suma de 10.000 lei achiziționarea a două asemenea indicatoare. 
 Dna Bonțea Maria Carolina susține că cealaltă propunere pe care o are este referitor la 
problema deselor întreruperi de energie electrică, ultima dată în zona unde locuiește s-a 

întrerupt curentul timp de 19 ore, iar atunci când a sosit echipa de intervenție de la Enel Arad, 
a remediat problema în 5 minute, fiind necesar doar să fie montate niște distanțiere, să se 
trimită o adresă către Enel pentru ca asemenea situații să nu se mai întâmple, deoarece 

acesta nu este un caz singular. 
 Dl primar susține că aceste probleme au fost discutate cu reprezentanții Enel, precum și 
cu Prefectura, acestea sunt peste tot la nivel de țară, problema sunt păsările, vântul, pomii 

crescuți foarte mari care ating firele, care ar trebui toaletați, acesta fiind motivul pentru care 
sistemul se decuplează destul de des. Se cunoaște problema, au fost făcute sesizări 
nenumărate la Enel, nu l-a anunțat nimeni atunci când a fost această problemă, problema la 

Enel o reprezintă și faptul că există doar două echipe pe teren pentru întreg județul, este bine 
că a fost aprobată legea care prevede că în situația în care există întreruperi mai mari de 3 
secunde, Enelul poate să fie penalizat. 

Dl Paladie Razvan întreabă pe Dl Hegyes dacă poate să-i pună o întrebare personală, 
când se ține ședința de comisie, în ce limbă vorbește acesta cu colegii dumnealui la ședințele 
de grup. 

Dna Huszarik Nicoleta susține că românește, slovăcește, ungurește. 
Dl Paladie Răzvan precizează că română mai mult. 

Dna Huszarik Nicoleta susține că se vorbește în toate limbile. 
Dl Paladie Răzvan susține că s-a pus 10000 lei din bugetul nostru micuț să se ducă  

documentele de ședință la traducător, conform legii, dar deja e prea la limită, ca exemplu hai 

să punem și la semn de stradă de ex.Jvan Bujna să fie scris sub Ivan Bujna cam același lucru. 
Dna Bonțea Maria susține că nu a făcut această propunere în semn de batjocoră. 
Dl Paladie Răzvan susține că echipa a avut consilieri colegi de la secția slovacă și la fel 

ca și echipa lor și s-au descurcat. 
Dna Bonțea Maria susține că într-o localitate multietnică normală există asta. 

          Dl Paladie Răzvan, precizează că dumnealui vorbește acasă și română și slovacă ca să  

învețe că îi place, doar se cheltuie bani din bugetul local, poate dl Hegyes dorește și în 
maghiară și sârbă, să se cheltuie doar bani. 

Nefiind alte discuții, dl Vaș Ladislau- preşedinte de şedinţă, declară închise lucrările 

şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 22.06.2021. 
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare originale. 
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