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Anexa la HCL nr.4/25.01.2022 

PROCESUL VERBAL 
 

al şedinţei extraordinare din data de 22.12.2021 a Consiliului local Nădlac 
 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 22.12.2021 a 
fost convocată în baza Dispoziției primarului orașului Nădlac nr.399 din 21.12.2021, prin 
convocator şi înmânarea invitaţiilor. 
 La lucrările şedinţei participă, fiind prezenți fizic următorii consilieri locali: Somrak 

Dușan, Vaș Ladislau, Huszarik Alexandrina-Nicoleta, Abraham Milan-Iaroslav, Onuțe Dan-Ioan, 
Hegyes Mihai-Ferencz, Kelo Milan, Franio Ștefan-Emilian, Karkuș Radomir-Călin-Ștefan. Online 
participă consilierii locali: Albu Cosmin-Cristian, Bocea Alexandru-Marian, Bonțea Maria-
Carolina, Suslak Marek-Andrei. Sunt absenți la lucrările ședinței consilierii locali: Paladie 
Răzvan-Florin, Patean Tiberiu. 

La lucrările ședinței, din partea primăriei orașului Nădlac participă: primar Ioan-Radu 
Mărginean, secretar general Alexandru Gros, Gondec Pavel-șef serviciu-buget, Plausiti Gabriel- 
consilier compartiment urbanism 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.399 din 21.12.2021 și deoarece este prezentă majoritatea consilierilor locali aflați în 
funcție la lucrările ședinței, este asigurat cvorumul necesar întrunirii, declarând în acest sens 

ședința legal constituită.  
În continuare, președintele de ședință- dna Huszarik Alexandrina-Nicoleta, 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 22.12.2021. 
2.Proiect de  hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului 

local al orașului Nădlac pe anul 2021. 
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 22.12.2021”, fiind pronunțate 13 voturi DA, fiind întrunită 
majoritatea necesară adoptării hotărârii, votul necesar pentru adoptarea proiectului de 
hotărâre fiind majoritatea consilierilor prezenţi ( 7 voturi ). 

Se trece la pct.2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și 

cheltuieli al Consiliului local al orașului Nădlac pe anul 2021. 
Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil, proiectul 

de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 13 voturi DA,  fiind întrunită majoritatea 
necesară aprobării, votul necesar fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ). 

Nefiind alte discuții, președintele de ședință, declară închise lucrările şedinţei 
extraordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 22.12.2021. 
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare originale. 
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