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Anexa la HCL nr.40/30.03.2021 

 
PROCESUL VERBAL 

al şedinţei ordinare din data de 23.02.2021 a Consiliului local Nădlac 

 
 

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 23.02.2021 a fost 

convocată în baza Dispoziției primarului orașului Nădlac nr.63 din 17.02.2021, prin convocator 
şi înmânarea invitaţiilor. 
 La lucrările şedinţei participă, fiind prezenți în sala de ședință următorii consilieri locali: 

Paladie Răzvan-Florin, Abraham Milan-Iaroslav, Karkuș Radomir-Călin-Ștefan, Patean Tiberiu, 
Vaș Ladislau, Suslak Marek-Andrei. În sistem online, sunt prezenți la ședință următorii 
consilieri locali: Bonțea Maria-Carolina, Somrak Dușan, Kelo Milan, Onuțe Dan-Ioan, Franio 

Ștefan-Emilian, Bocea Alexandru-Marian, Hegyes Mihai-Ferencz, Huszarik Alexandrina-
Nicoleta, Albu Cosmin-Cristian. 

     La lucrările ședinței, din partea primăriei orașului Nădlac participă: primar Ioan-Radu 

Mărginean, secretar general Gros Alexandru, Istvanovicz Călin-Florin- arhitect-șef, Ilieș Ioana-
Dorina- inspector compartiment administrarea patrimoniului local, Mazuch Marinela- persoană 
responsabilă proiecte, Ianecsko Alina- consilier juridic, Kresan-Andrei- referent casa de cultură 

care asigură sonorizarea înregistrării ședinței, 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.63 din 17.02.2021 și deoarece este prezent un număr de 15 consilieri locali aflați în 
funcție la lucrările ședinței, este asigurat cvorumul necesar întrunirii, declarând în acest sens 
ședința legal constituită ( toți consilierii locali sunt prezenți ). 

     Dna Huszarik Alexandrina Nicoleta întreabă pe dl Paladie Răzvan-Florin de câte luni 
este președinte de ședință. 

     Dl Paladie Răzvan-Florin susține că mandatul lui a fost de 3 luni, iar la începutul lunii 

februarie a fost reales pentru o perioadă de încă 3 luni. 
     Dna Huszarik Alexandrina-Nicoleta face precizarea că conform prevederilor art.123 din 

Codul administrativ, președintele de ședință se alege pentru o perioadă de până la 3 luni, nici 

o funcție nu este pe viață, să se studieze legea, oricare dintre consilieri poate să fie președinte 
de ședință, să se respecte legea. 

     Dl secretar general face precizarea că președintele de ședință se alege pentru o 

perioadă de 3 luni, toate aspectele cu privire la alegerea acestuia ar trebui să fie stabilite în 
Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local, de câte ori un consilier local 

poate să fie președinte de ședință, dacă poate să aibă două mandate succesive. 
     Dna Huszarik Alexandrina Nicoleta susține că într-adevăr aceste aspecte nu sunt 

precizate în lege, s-a consultat în acest sens și cu un jurist de la instituția prefectului, nu este 

normal ca o singură persoană să fie președinte de ședință întreaga legislatură, acestea să fie 
precizate în procesul verbal, suntem un stat democratic, nu trebuie să funcționăm ca o 
disctatură. 

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 ordinare a Consiliului 

local din data de 23.02.2021. 
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a 

Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 09.02.2021. 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a 
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 09.02.2021. 
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4.Proiect de hotărâre privind aprobarea și acoperirea pierderilor induse de prestarea 

serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru 
populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, înregistrate de operatorul S.C. 
APOTERM NĂDLAC S.A., în perioada ianuarie 2014- decembrie 2020. 

          5.Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de acordare a unui ajutor 
financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă. 
          6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Nădlac, pentru anul 2021. 
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local, 

care vor fi prestate de beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, pentru 

anul 2021. 
 8.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului orașului Nădlac 

în A.G.A. la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a 

Deșeurilor județul Arad. 
          9.Proiect de hotărâre privind introducerea contribuției pentru economia circulară în 
tariful încasat de către operatorul de salubrizare care desfășoară activitățile de colectare și 

transport a deșeurilor. 
          10.Proiect de hotărâre privind desemnarea d-lui Slavko Dușan în funcția de șef serviciu 
al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Nădlac. 

          11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi  funcţionare 
a Consiliului Local al oraşului Nădlac.  

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor terenuri 
proprietatea privată a orașului Nădlac, situate în intravilanul orașului Nădlac. 
          13.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 298 mp, 

parcela cu nr. cad. 317052, evidenţiată în CF nr. 317052 Nădlac, situat  în oraşul Nădlac, str. 1 
Decembrie nr. 27, jud. Arad, dnei Kelo Maria și dlui Kelo Andrei-Milan, domiciliați în oraşul 
Nădlac, str. I. L. Caragiale nr. 42,  jud. Arad. 

         14.Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită, către Inspectoratul 
pentru Situații de Urgență ”Vasile Goldiș” al județului Arad, a unor spații necesare desfășurării 
activității punctului de lucru SMURD Nădlac 

         15.Diverse. 
          Dl primar propune retragerea de pe ordinea de zi a pct.11. Proiect de hotărâre privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi  funcţionare a Consiliului Local al oraşului Nădlac, 

deoarece lipsesc din partea consilierilor precizările de la art.28, precum și alte propuneri, 
considerând că consilierii locali ar trebui să inițieze acest proiect de hotărâre așa cum îl 
doresc, de asemenea deoarece mâine urmează să fie deschis în mod oficial centrul de 

vaccinare la Casa de cultură, fiind necesar să transmită ceva documente, este nevoit să 
părăsească ședința de consiliu. 

          Dl Kelo Milan susține că dl primar ar fi trebuit să propună retragerea de pe ordinea de 
zi și a pct.12, deoarece există anumite informații care nu au fost cuprinse în raportul de 
evaluare a terenurilor, însă dl primar deja a părăsit ședința. 

Deoarece nu există alte 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 23.02.2021”, 

cu propunerea de retragere a pct.11, fiind pronunțate 14 voturi DA, 1 abținere Kelo Milan, 
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 09.02.2021. 

Preşedintele de şedinţă întreabă consilierii dacă există discuții referitor la procesul 

verbal. 
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 Deoarece nu există discuții cu privire la procesul verbal, se supune la vot „proiectul de 

hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac 
din data de 09.02.2021”, acesta fiind aprobat cu 14 voturi DA, 1 abținere Huszarik 
Alexandrina-Nicoleta, votul necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre este votul 

majorității consilierilor prezenţi ( 8 voturi). 
Se trece la pct.3. Proiect de  hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței 

extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 16.02.2021. 

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 extraordinare a Consiliului local Nădlac 
din data de 16.02.2021”, acesta fiind aprobat cu 15 voturi DA, votul necesar pentru adoptarea 
proiectului de hotărâre este votul majorității consilierilor prezenţi ( 8 voturi). 

Se trece la pct.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea și acoperirea pierderilor induse 
de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei 
termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, înregistrate de 

operatorul S.C. APOTERM NĂDLAC S.A., în perioada ianuarie 2014- decembrie 2020. 
Dl Somrak Dusan susține că a analizat situația societății Apoterm de la data de 

31.12.2020, de ce există diferențe față de acea dată și până în prezent de aproximativ 

200.000 lei, nu a înțeles foarte bine, reprezentanții consiliului local la Apoterm mandatați să 
prezinte la următoarea ședință un raport în care să se detalieze care este situația reală a 

societății, care este numărul persoanelor fizice și juridice abonate, precum și sumele facturate 
către aceștia, conform contractului de reprezentare, la litera h), reprezentanții în aga sunt 
obligați să analizeze și să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație, la 

următoarea ședință solicită aceste informații. 
Dl Bocea Alexandru susține că la ședința comisiei de specialitate, s-a solicitat ca la 

lucrările prezentei ședințe să fie prezent și dl Șproch Sorin- directorul societății. 

Dl Paladie Răzvan-Florin susține că la următoarea ședință se va invita să fie prezent și 
directorul societății. 

Dl Somrak Dusan susține că sumele sunt foarte mari, reprezentând o cheltuială foarte 

mare pentru bugetul local. 
Dl Paladie Răzvan-Florin susține că urmează pentru aceste datorii să se facă o cerere 

de plată către guvern. 

Dl Vaș Ladislau susține că este aceeași procedură cum a procedat și municipiul Arad, 
deoarece de-a lungul anilor s-au acumulat foarte multe datorii, neexistând posibilitatea 
achitării acestora, conform legii există posibilitatea de a se solicita fonduri de la guvern pentru 

acoperirea acestora, este vorba de pierderi, datorii care s-au acumulat pe parcursul a câțiva 
ani, ar fi bine ca această solicitare să fie depusă în cel mai scurt timp, de exemplu municipiul 

Arad nu a primit de la guvern întreaga sumă solicitată, sunt datorii care trebuie plătite către 
furnizori, se propune ca această sumă să se solicite din partea guvernului, pe cât posibil să nu 
fie acoperită din bugetul local, la început au fost reticenți, dar este vorba despre evidențele 

contabile existente pe hârtie, fiind vorba de pierderile reale, chiar în situația în care se va 
declara insolvența societății, aceste sume oricum va trebui să fie plătite. 

Dl Kelo Milan este de părere că chiar în cazul în care aceste sume nu se vor aloca din 

bugetul local, practic se recunoaște existența acestei datorii care este de aproximativ 120.000 
euro, este vorba de 60 locuințe branșate la sistemul de alimentare cu apă geotermală, ceea ce 
înseamnă că pe fiecare titular se acordă o subvenție de aproximativ 8000 lei, practic se 

recunoaște datoria, nu doar se solicită ca aceasta să fie achitată. 
Dl Vaș Ladislau susține că titulari nu sunt doar persoane fizice, ci și instituții, școli, 

există pierderi, deoarece sunt mulți titulari care s-au debranșat, producția este mai mare decât 

este cererea, astfel că veniturile nu acoperă cheltuielile existente, datorii s-au acumulat mai 
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ales către furnizori: Foradex, dar și alte instituții: ANAF, CAS, șomaj, pensii, din păcate 

societatea singură nu se poate descurca, iar proprietar este consiliul local. 
Dl Onuțe Dan Ioan susține că din adresa care a fost depusă de către societate, suma 

care reprezintă cuantumul total al datoriilor este mult mai mică decât cea care s-a trecut în 

proiectul de hotărâre. 
Dl Vaș Ladislau face precizarea că între timp aceste datorii s-au majorat, fiind 

acumulate în timp, din păcate aceste decizii nu s-au mai luat în seamă de aproximativ 2 

mandate în urmă și în fiecare an există pierderi. 
Dl Somrak Dusan susține că tocmai pentru aceste considerente, a solicitat un raport 

detaliat cu situația societății, care să fie prezentat la următoarea ședință de consiliu de către 

consilierii locali care fac parte din AGA la S.C. APOTERM NĂDLAC S.A., deoarece nu există 
toate informațiile, un raport detaliat pe ani, cât sunt datoriile, către cine, de ce s-au acumulat 
aceste datorii. 

Dl Hegyes Mihai întreabă cine răspunde de faptul că societatea funcționează pe minus, 
să răspundă și  să plătească.  

Dl Paladie Răzvan-Florin face precizarea că societatea aparține UAT Nădlac, are un 

director, o conducere, nici un CET din România nu se află pe plus, ci există pierderi, problema 
la noi este și faptul că nu s-au mai făcut nici un fel de investiții, nu s-a mai investit în rețele, 
de vină fiind și conducerea din ultimii 12 ani. 

          Nefiind alte discuții referitor la acest punct, proiectul de hotărâre este supus la vot, 
fiind pronunțate 8 voturi DA: Albu Cosmin-Cristian, Bocea Alexandru-Marian, Paladie Răzvan-

Florin, Abraham Milan-Iaroslav, Karkuș Radomir-Călin-Ștefan, Patean Tiberiu, Vaș Ladislau, 
Suslak Marek-Andrei, 7 abținere: Bonțea Maria-Carolina, Somrak Dușan, Kelo Milan, 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.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de acordare a 

unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă. 
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 ). 
          Se trece la pct.6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune privind 
serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Nădlac, pentru anul 

2021. 
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 ). 
Se trece la pct.7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de 

interes local, care vor fi prestate de beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat, pentru anul 2021. 

Dna Bonțea Maria Carolina  susține că la pct.7 din anexă, respectiv curățenia la locul de 

joacă, nu s-a trecut și acela de la grădinița de pe str. Ivan Bujna. 
Dl Paladie Răzvan-Florin susține că chiar în cazul în care nu s-a trecut, nu va fi nici o 

problemă să se facă curățenie și acolo, trebuie luat în evidență. 

Dna Bonțea Maria-Carolina precizează că până acum curățenia se făcea de către 
femeile de la grădiniță. 

Nefiind alte 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 ). 

Se trece la pct.8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului 

orașului Nădlac în A.G.A. la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de 
Gestionare a Deșeurilor județul Arad. 
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Nefiind discuții referitor la acest punct, proiectul de hotărâre este supus la vot, 

mandatat în acest sens fiind dl primar, fiind pronunțate 15 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 introducerea contribuției pentru economia 
circulară în tariful încasat de către operatorul de salubrizare care desfășoară activitățile de 
colectare și transport a deșeurilor. 

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 ). 

          Se trece la pct.10. Proiect de hotărâre privind desemnarea d-lui Slavko Dușan în 
funcția de șef serviciu al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Nădlac. 

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 ). 
          Se trece la pct.11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a 

unor terenuri proprietatea privată a orașului Nădlac, situate în intravilanul orașului Nădlac. 
 Dl Kelo Milan este de părere că acest punct ar fi trebuit să fie retras de pe ordinea de 
zi, deoarece evaluarea nu conține toate documentele, evaluatorul a fost indus în eroare, cu 

adresa care a existat din partea Consiliului județean Arad încă din anul 2017 cu privire la 
situația terenului, prețul putea ori să scadă, ori să crească. 

 Dl Istvanovicz Călin Florin face precizarea că toate documentele care s-au solicitat de 
către evaluator, au fost puse acestuia la dispoziție de fiecare data, unii solicită tabele cu 
utilități, ce funcțiuni există, evaluatorii au primit toate documentele care au fost solicitate. 

 Dl Kelo Milan susține că nu înțelege care este logica evaluării, deoarece utilitățile din 
zonă se vor definitiva în termen de aproximativ 3 luni, nu poți vinde ceva dacă momentan nu 
există utilități, cine a comandat evaluarea, a discutat și cu dl primar și cu dl viceprimar, nici 

unul nu a comandat raportul de evaluare. 
 Dl secretar general susține că lucrarea a fost semnată în baza unui contract și a fost 
demarată în baza acestuia. 

 Dl Somrak Dusan susține ca la ședința viitoare să fie pus la dispoziție contractul. 
 Dl secretar general susține că această lucrare a fost comandată de către executiv, 
neînțelegând motivul pentru care un teren nu s-ar putea vinde mai scump și să fie demarată 

licitația, iar în situația în care nu se prezintă nimeni, acesta se poate diminua. 
 Dl Kelo Milan este de părere că era necesar ca acel document de la Consiliu județean 
să fie pus la dispoziția evaluatorului, nimeni din executiv nu își asumă evaluarea, în noiembrie 

nu au existat utilitățile, acum există, nu contează prețul, însă evaluarea este necesar să fie 
făcută corect. 

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

Marek-Andrei, 7 abținere: Bonțea Maria-Carolina, Somrak Dușan, Kelo Milan, Onuțe Dan-Ioan, 
Franio Ștefan-Emilian, Hegyes Mihai-Ferencz, Huszarik Alexandrina-Nicoleta, nefiind întrunită 
majoritatea necesară aprobării, votul necesar fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în 

funcție ( 10 voturi ). 
Dl secretar general susține că era normal dacă consiliul local a avut o problemă în ce 

privește cele 3 terenuri situate în zona gropii de deșeuri, celelalte 3 parcele să fi fost tratate 

diferențiat și cealaltă vânzare a parcelelor situate pe str. M. Viteazu să nu fie blocată, astfel    
s-a blocat tot. Pentru supunerea spre aprobare a raportului de evaluare era suficient să existe 
un număr de 8 voturi, iar pentru vânzare este necesar un număr de 11 voturi. 

Dl Kelo Milan este de părere că ar trebui solicitat răspuns din partea evaluatorului dacă 
existența adresei ar fi influențat prețul. 
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Dl Paladie Răzvan-Florin susține că dl Kelo Milan dacă a văzut că lipsește documentul, 

trebuia să spună acest aspect și la ședința comisiei, nu a existat nici o întrebare, pe viitor dacă 
există neclarități, să sune și să solicite lămuriri, raportul de evaluare a fost trimis consilierilor 
dinainte. 

          Se trece la pct.12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă 
de 298 mp, parcela cu nr. cad. 317052, evidenţiată în CF nr. 317052 Nădlac, situat  în oraşul 
Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 27, jud. Arad, dnei Kelo Maria și dlui Kelo Andrei-Milan, domiciliați 

în oraşul Nădlac, str. I. L. Caragiale nr. 42,  jud. Arad. 
Nefiind discuții referitor la acest punct, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind 

pronunțate 13 voturi DA,  2 abținere: Kelo Milan, Hegyes Mihai, fiind întrunită majoritatea 

necesară aprobării, votul necesar fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 
voturi ). 
         Se trece la pct.13. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită, 

către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Vasile Goldiș” al județului Arad, a unor spații 
necesare desfășurării activității punctului de lucru SMURD Nădlac. 

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 ). 

Se trece la pct.14. Diverse. 

Dna Mazuch Marinela informează că orașul Nădlac a depus în data de 15.02.2021 
documentația pentru finanțare la Compania Națională de Investiții pentru 3 proiecte de 

investiții pe Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social după cum urmează: 
1.”Realizare complex sportiv în orașul Nădlac, județul Arad”, amplasament: baza sportivă 
”Pădurice”, obiective propuse: modernizare teren fotbal, construire tribună, construire vestiar 

cu etaj, sală forță, teren sintetic multifuncțional, teren tenis câmp zgură, împrejmuiri, 
nocturnă, amenajări interioare/exterioare, 2.”Construire sală de sport în orașul Nădlac, județul 
Arad”, amplasament: în incinta locației ștrand, obiective propuse: construire sală de sport cu 

180 locuri cu o suprafață de 1083,8 mp care conține suprafața sportivă, hol, cabinet prim-
ajutor, depozit materiale didactice, oficiu, vestiare, cabinet antrenori, grupuri sanitare; 3. 
”Asfaltare și modernizare drumuri de legătură în orașul Nădlac, județul Arad” amplasament: 

drumuri agricole în extravilan care fac legătura dintre DN7 - D709J în lungime de aproximativ 
9 km, obiective propuse: asfaltare drumuri. 

Proiectele depuse completează lista proiectelor aflate deja în diferite etape de evaluare 

la CNI, respectiv: ”Construire piață agroalimentară în orașul Nădlac, județul Arad”; Bazin de 

înot, strada Dorobanți, nr.39C, oraș Nădlac, județul Arad”; ”Modernizare străzi în orașul 

Nădlac, județul Arad”. 

Dl Kelo Milan susține că este foarte bine că se depun aceste proiecte, însă pe viitor 
sugerează ca consiliul local să nu fie informat așa de tardiv, orice proiect care se depune este 

de interes. 
Dna Mazuch Marinela susține că acestea se depun la CNI, având o altă formă decât 

cele pentru accesarea de fonduri europene, momentan nu presupun o cheltuială din bugetul 

local, fiind depuse sub formă de idei, atunci când va fi cazul se va pregăti și un proiect de 
hotărâre de asumare a proiectelor. 

Dl Kelo Milan susține că este foarte bine că este vorba de propuneri destul de concrete, 

felicită pentru munca depusă, sperând că pe viitor se va aproba; susține că cu două ședințe în 
urmă s-a solicitat deoarece s-a achiziționat un sistem audio performant pentru sala de ședințe, 

ca acesta să fie și utilizat, însă se pare că chiar și cu acesta, se aude foarte prost. 
         Președintele de ședință prezintă referatul arhitectului-șef, care solicită emiterea unui 
aviz de principiu pentru demolarea în cadrul proiectului Bazin didactic de înot-Oraș Nădlac a: 

C3-Bazin de înot (203mp), C4-Clădire administrativă (vestiar) lemn, C5-WC (18mp), C6-WC 
(24mp), C8-Casuță lemn (16mp), C9-Casuță lemn (18mp), C10-Casuță lemn (16mp), C11-
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Casuță lemn (17mp). Se propunere menținerea pe teren a C1 și C2 care sunt bazinele mari de 

înot și C7- Stație de măsurare a calității aerului.  
 Dl Kelo Milan întreabă care ar fi costul acestor proceduri. 
 Dl Istvanovicz Călin Florin susține că pentru proiectul de demolare, costul aproximativ 

ar fi de 2000 euro. 
 Dl Kelo Milan susține că se vor cheltui bani și poate nu se va face nimic acolo, dl 
Paladie poate cunoaște care ar fi costul demolărilor. 

 Dl Isvanovicz Călin Florin susține că aproximativ 5000-8000 euro, căsuțele din lemn se 
pot demola cu angajații primăriei, și atunci nu ar presupune nici un cost. 
 Nefiind alte discuții se supune la vor emiterea acordului de principiu în vederea 

demolării obiectivelor de la ștrand, conform referatului arhitectului-șef, fiind pronunțate 13 
voturi DA, 2 abținere: Bonțea Maria-Carolina, Huszarik Alexandrina-Nicoleta, fiind întrunită 
majoritatea necesară emiterii acordului, respectiv votul majorității consilierilor în funcție ( 8 

voturi ). 
 Dl Bocea Alexandru Marian susține ca la ședința viitoare să fie prezent dl Șproch Sorin- 
directorul S.C. APOTERM NĂDLAC S.A., care să explice situația, datoriile care s-au acumulat 

de-a lungul anilor, este de acord că ar fi necesar să fie prezentat un raport cu privire la 
situația acestuia, este la primul mandat de consilier local, însă unii deja sunt cu experiență, 
consiliul local ar trebui să fie informat din timp, să fie o comunicare mai bună, referitor la 

înregistrarea video de astăzi a ședinței consiliului local, chiar s-a auzit bine, consilierii locali din 
opoziție au făcut afirmația că votul lor nu contează, speră să fie o colaborare mai bună, să fie 

mai eficienți și să servească mai bine cetățenii. 
 Dl Somrak Dusan face precizarea că opoziția nu a afirmat că nu contează, ci alianța a 
făcut această afirmație. 

 Dl Hegyes Mihai susține că în ce privește societatea Apoterm, s-au cheltuit sumele 
aiurea, să fie întocmit dosar penal pentru cel care a cheltuit banii, 100.000 euro din banii 
nădlăcanilor, cine va semna să plece această sumă din primărie va răspunde penal, de ce nu 

s-au sesizat minusurile accumulate de o grămadă de ani, pleacă banii aiurea, fiind aruncați în 
vânt. 
 Dl Paladie Răzvan-Florin susține că la primăria Arad, CLM a recunoscut datoriile CET, 

înseamnă că și Consiliul județean Arad, din care fac parte și consilierii PMP, pot fi acuzați de 
același lucru. 

Nefiind alte întrebări, sugestii sau discuții, dl Paladie Răzvan-Florin- preşedinte de 

şedinţă, declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac din data 
de 23.02.2021. 

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

 
 
           PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

         RĂZVAN-FLORIN PALADIE      SECRETAR GENERAL 

                                                                                ALEXANDRU GROS 
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