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Anexa la HCL nr.165/26.11.2021 

PROCESUL VERBAL 
 

al şedinţei ordinare din data de 26.10.2021 a Consiliului local Nădlac 

 
Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 26.10.2021 a fost 

convocată în baza Dispoziției primarului orașului Nădlac nr.348 din 20.10.2021, prin 

convocator şi înmânarea invitaţiilor. 
 La lucrările şedinţei participă, fiind prezenți fizic următorii consilieri locali: Huszarik 
Alexandrina-Nicoleta, Paladie Răzvan-Florin, Abraham Milan-Iaroslav, Karkuș Radomir-Călin-

Ștefan, Patean Tiberiu, Vaș Ladislau, Bonțea Maria-Carolina, Suslak Marek-Andrei, Somrak 
Dușan, Franio Ștefan-Emilian, Hegyes Mihai-Ferencz. Online participă următorii consilieri locali: 
Albu Cosmin-Cristian, Bocea Alexandru-Marian, Kelo Milan. Lipsește la lucrările ședinței dl 

consilier Onuțe Dan-Ioan.  
     La lucrările ședinței, din partea primăriei orașului Nădlac participă: primar Ioan-Radu 

Mărginean, secretar general Alexandru Gros, Ianecsko Alina- consilier juridic, Gondec Pavel-

șef serviciu buget, Istvanovicz Călin-Florin-arhitect-șef, Iamriska Ioan-Cristian- referent 
compartiment managementul proiectelor care asigură înregistrarea audio-video a ședinței.  

     Din partea S.C. RODARIO 59 S.R.L. participă dl Ciocodeică Sorin, iar din partea S.C. 

Roarhitectura S.R.L. participă dna arhitect Cornea Alexandra. 
  Dl Gros Alexandru 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.348 din 20.10.2021 și deoarece majoritatea consilierii localilor 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- 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 ordinare a Consiliului 

local din data de 26.10.2021. 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a 
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 21.09.2021. 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a 

Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 24.09.2021. 
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în orașul Nădlac, 

evidențiat în CF nr.318006 Nădlac. 

          5.Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local Nădlac în cadrul 
consiliului de administrație, precum și în comisia de evaluare și asigurare a calității educației al 

Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky. 
          6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a devizului general 
pentru proiectul cu denumirea „Amenajare Piață Agroalimentară localitatea Nădlac, județul 

Arad.‟ 
           7.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 900 mp, 
parcela cu nr.cad.302268, evidențiată în CF nr.302268 Nădlac, situat în orașul Nădlac, str. 

Primăverii nr.12, jud. Arad, dlui Farcas Daniel Iancu Viorel și dnei Farcas Paula, cu domiciliul în 
orașul Nădlac, str. Ludovit Boor, nr.18, jud. Arad. 
  8.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 746 mp, 

parcela cu nr.cad.311334, evidențiată în CF nr.311334 Nădlac, situat în orașul Nădlac, Cartieru 
Nou, nr.26, jud. Arad, dlui Groza Cornel, cu domiciliul în orașul Nădlac, Cartieru Nou, nr.26, 
jud. Arad. 

          9.Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei lunare de carburant pentru autovehiculul 
aflat în dotarea Serviciului Poliției Locale. 
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          10.Proiect de hotărâre privind însușire P.U.Z. şi R.L.U. pentru „ SPAȚII SERVICII, 

PARCĂRI SECURIZATE, RESTAURANT PESTE AUTOSTRADĂ, BENZINĂRII, SPĂLĂTORII AUTO, 
SERVICE CAMIOANE, VULCANIZARE, SPAȚII DE CAZARE ȘI PANOURI FOTOVOLTAICE- 
beneficiar S.C. RODARIO 59 S.R.L. 

          11.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în aplicarea HCL nr.61/17.04.2018 
privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor terenuri proprietatea privată a orașului 
Nădlac, situate în intravilanul orașului Nădlac. 

12.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli al Consiliului local al 
orașului Nădlac pe anul 2021. 

13.Proiect de hotărâre privind stabilirea destinației terenului situat în intravilanul 

orașului Nădlac, pentru amenajarea unei zone de recreere și sport și amenajarea unui teren 
multifuncțional. 

14.Diverse. 

 Dl primar propune introducerea pe ordinea de zi: 
Pct.14.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 sesiunea a II-a. 
Pct.15.Proiect de hotărâre privind aprobarea depuneri cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

a proiectului privind obiectivul “Modernizare și asfaltare drumuri de interes local și trotuare în 
orașul Nădlac, județul Arad”. 

Pct.16.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a devizului 
general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
a proiectului privind obiectivul “ Asfaltare și modernizare drumuri de interes local în orașul 

Nădlac, județul Arad‟. 
Pct.17.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

a proiectului privind obiectivul “ Extindere rețea de apă, rețea de canal și sisteme de captare a 
apelor pluviale, în orașul Nădlac, județul Arad”. 

Pct.18.Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „Realizare drumuri agricole 

în orașul Nădlac‟. 
Dl Gondec Pavel susține că proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării 

finanțărilor nerambursabile alocate din fondurile  bugetului local al Orașului Nădlac  pentru 

activităţi nonprofit de interes local în anul 2021 sesiunea a II-a trebuie să fie pe ordinea de zi 
înaintea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli al Consiliului local al 
orașului Nădlac pe anul 2021. 

Dl secretar general susține ca pct.13 să devină pct.12, următorul punct va fi proiectul 
de hotărâre privind aprobarea repartizării finanțărilor nerambursabile alocate din fondurile  

bugetului local al Orașului Nădlac  pentru activităţi nonprofit de interes local în anul 2021 
sesiunea a II-a, după acesta proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli al 
Consiliului local al orașului Nădlac pe anul 2021, iar cele 4 puncte noi vin în continuare. 

Deoarece nu există alte propuneri de modificare a ordinei de zi, materialele fiind trimise 
consilierilor pe email, fiind emise avizele necesare din partea comisiilor de specialitate, asupra 
proiectelor de hotărâre propuse suplimentar pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă supune 

la vot „Proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului 
local Nădlac din data de 26.10.2021”, cu propunerile de modificare, 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 21.09.2021. 

 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 
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data de 21.09.2021”, 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 procesului verbal al ședinței 

extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 24.09.2021. 

 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 24.09.2021”, 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.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat 

în orașul Nădlac, evidențiat în CF nr.318006 Nădlac. 

Dl Albu Cosmin Cristian întreabă care este locația și scopul dezmembrării terenului. 
Dl secretar general susține că este vorba de terenul situat pe str. Griviței, pentru care 

s-a dat aviz de principiu pentru parcelare  și evaluare în urmă cu aproximativ 4 luni, zona 

fostă văiugărie, scopul parcelării este vânzarea acestor parcele, în urmă cu 10 ani s-a mai 
introdus în zonă un teren în circuit funciar, între timp au fost introduse și altele, există interes 
de cumpărare a acestor parcele care se află în spatele grădinilor oamenilor. 

Dl Kelo Milan, care participă la lucrările ședinței online și deoarece din acest moment 
nu mai apare conectat, acesta practic a părăsit lucrările ședinței. 

Nefiind alte discuții sau propuneri referitor la acest punct, 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 ). 

          Se trece la pct.5. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local 
Nădlac în cadrul consiliului de administrație, precum și în comisia de evaluare și asigurare a 
calității educației al Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky. 

          Dl secretar general susține că astăzi s-a mai depus din partea Liceului Teoretic Jozef 
Gregor Tajovsky o cerere prin care se solicită desemnarea din partea consiliului local a unui 
reprezentant în comisia de evaluare a probei de interviu pentru funcția de director și director 

adjunct al Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky. 
 Dna Huszarik Alexandrina-Nicoleta susține că ieri după masă s-a primit de la 
Inspectoratul Școlar Județean Arad o adresă prin care se solicită desemnarea reprezentantului 

consiliului local în comisia de evaluare a probei de interviu pentru funcția de director și 
director adjunct, proba scrisă fiind epuizată, fiind declarați admiși la proba scrisă: dna 
Porubski Liana, dl Filipaș Ovidiu, dl Somrak Dusan. La interviu din comisie vor face parte, doi 

profesori de gradul I, reprezentant CLN, reprezentant Inspectorat școlar, persoană de la 
resurse umane. 
          Se solicită să se facă propuneri pentru numirea membrilor Consiliului local în cadrul 

consiliului de administrație- art.1 din proiectul de hotărâre. 
          Dl Franio Ștefan-Emilian propune pe dl Abraham Milan-Iaroslav, dl Kelo Milan. 

          Dl Pătean Tiberiu propune pe dl Vaș Ladislau. 
          Dna Huszarik Alexandrina-Nicoleta susține că acesta s-ar putea afla în conflict de 
interese, deoarece deține și calitatea de viceprimar. 

         Dl Paladie Răzvan-Florin propune pe dl Bocea Alexandru-Marian. 
Dl secretar general solicită să se precizeze dacă se dorește ca cele trei propuneri să fie 

supuse la vot în bloc, sau nominal, fiecare propunere în parte. Deoarece se alege varianta ca 

aceste persoane să fie supuse în bloc, președintele de ședință supune la vot desemnarea 
membrilor Consiliului local în cadrul consiliului de administrație, a dl Abraham Milan-Iaroslav, 
dl Kelo Milan, dl Bocea Alexandru-Marian, fiind pronunțate 13 voturi DA, fiind întrunită 

majoritatea necesară aprobării, votul necesar fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție 
( 8 voturi ). 
          Se solicită să se facă propuneri pentru numirea reprezentantului Consiliului Local 

Nădlac în comisia de evaluare și asigurare a calității educației- art.2 din proiectul de hotărâre. 
          Dl Pătean Tiberiu propune pe dna Bonțea Maria Carolina. 
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          Dna Huszarik Alexandrina-Nicoleta susține că fiind cadru didactic, aceasta nu poate să 

fie desemnată, dna Bonțea Maria-Carolina și precizează că nu dorește să fie. 
          Dna Bonțea Maria-Carolina propune pe dl Somrak Dusan. Dna Huszarik Alexandrina-
Nicoleta susține că și acesta este cadru didactic, propunând pe dl Suslak Marek-Andrei, care a 

fost desemnat și până în prezent. 
Președintele de ședință supune la vot numirea dlui Suslak Marek-Andrei în comisia de 

evaluare și asigurare a calității educației, fiind pronunțate 13 voturi DA, fiind întrunită 

majoritatea necesară aprobării, votul necesar fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție 
( 8 voturi ). 
         Președintele de ședință solicită să se facă propuneri pentru desemnarea din partea 

consiliului local a unui reprezentant în comisia de evaluare a probei de interviu pentru funcția 
de director și director adjunct al Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky- art.3 din proiectul de 
hotărâre. 

 Dl Pătean Tiberiu propune pe dna Bonțea Maria-Carolina, dna Huszarik Alexandrina-
Nicoleta susține că aceasta este cadru didactic. 
         Dna Bonțea Maria-Carolina propune pe dl Franio Ștefan-Emilian. 

         Dl Paladie Răzvan-Florin propune pe dl Bocea Alexandru-Marian. 
         Dna Huszarik Alexandrina-Nicoleta susține că având în vedere cei 3 candidați, care sunt 
de la PNL, UDSCR, ca să nu existe discuții ar fi oportun ca persoana desemnată să nu fie 

membru al vreunuia dintre aceste partide, este o părere strict personală, legal poate să fie 
oricine. 

         Dl secretar general întreabă dacă se mențin cele două propuneri și dacă mai există 
altele. 
         Dl Somrak Dusan întreabă dacă poate să voteze la acest punct. 

         Dl secretar general susține că  acesta trebuie să se abțină de la vot, deoarece are un 
interes personal. 
         Nefiind alte propuneri, președintele de ședință supune la vot: 

- desemnarea dlui Franio Ștefan-Emilian în comisia de evaluare a probei de interviu 
pentru funcția de director și director adjunct, fiind pronunțate 2 voturi DA: Bonțea 
Maria-Carolina, Pătean Tiberiu, 11 abțineri: Huszarik Alexandrina-Nicoleta, Paladie 

Răzvan-Florin, Abraham Milan-Iaroslav, Karkuș Radomir-Călin-Ștefan, Vaș Ladislau, 
Suslak Marek-Andrei, Somrak Dușan, Franio Ștefan-Emilian, Hegyes Mihai-Ferencz, 
Albu Cosmin-Cristian, Bocea Alexandru-Marian, nefiind întrunită majoritatea necesară 

aprobării 
- desemnarea dlui Bocea Alexandru-Marian în comisia de evaluare a probei de interviu 

pentru funcția de director și director adjunct, fiind pronunțate 9 voturi DA: Huszarik 

Alexandrina-Nicoleta, Paladie Răzvan-Florin, Abraham Milan-Iaroslav, Karkuș Radomir-
Călin-Ștefan, Patean Tiberiu, Vaș Ladislau, Suslak Marek-Andrei, Hegyes Mihai-Ferencz, 

Albu Cosmin-Cristian, 4 abținere: Somrak Dusan, Bonțea Maria-Carolina, Bocea 
Alexandru-Marian, Franio Ștefan-Emilian, fiind întrunită majoritatea necesară aprobării, 
votul necesar fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ). 

Nefiind alte discuții sau propuneri referitor la acest punct, proiectul de hotărâre este 
supus la vot, cu propunerile de mai sus aprobate, fiind pronunțate 9 voturi DA: Huszarik 
Alexandrina-Nicoleta, Paladie Răzvan-Florin, Abraham Milan-Iaroslav, Karkuș Radomir-Călin-

Ștefan, Patean Tiberiu, Vaș Ladislau, Suslak Marek-Andrei, Hegyes Mihai-Ferencz, Albu 
Cosmin-Cristian, 4 abținere: Somrak Dusan, Bonțea Maria-Carolina, Bocea Alexandru-Marian, 
Franio Ștefan-Emilian, fiind întrunită majoritatea necesară aprobării proiectului de hotărâre, 

votul necesar fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ). 
Se trece la pct.6. Proiect de hotărâre aprobarea Studiului de fezabilitate și a devizului 

general pentru proiectul cu denumirea „Amenajare Piață Agroalimentară localitatea Nădlac, 

județul Arad.‟ 
Nefiind discuții sau propuneri referitor la acest punct, proiectul de hotărâre este supus 
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la vot, fiind pronunțate 13 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 vânzării terenului în suprafață 

de 900 mp, parcela cu nr.cad.302268, evidențiată în CF nr.302268 Nădlac, situat în orașul 

Nădlac, str. Primăverii nr.12, jud. Arad, dlui Farcas Daniel Iancu Viorel și dnei Farcas Paula, cu 
domiciliul în orașul Nădlac, str. Ludovit Boor, nr.18, jud. Arad. 

Nefiind discuții referitor la acest punct, președintele de ședință supune la vot proiectul 

de hotărâre, fiind pronunțate 13 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.8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață 

de 746 mp, parcela cu nr.cad.311334, evidențiată în CF nr.311334 Nădlac, situat în orașul 
Nădlac, Cartieru Nou, nr.26, jud. Arad, dlui Groza Cornel, cu domiciliul în orașul Nădlac, 
Cartieru Nou, nr.26, jud. Arad. 

Dl secretar general susține că proiectul de hotărâre este necesar să fie completat, în 
sensul că terenul se vinde și către soție, deoarece acesta este bun comun și trebuie să fie 
trecuți ambii soți la cumpărare, fiind omis acest lucru. 

  Nefiind discuții referitor la acest punct, președintele de ședință supune la vot proiectul 
de hotărâre, fiind pronunțate 12 voturi DA, 1 abținere: Somrak Dusan ( deoarece are interes 
personal la acest punct ), fiind întrunită majoritatea necesară aprobării, votul necesar fiind 

votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 11 voturi ). 
Se trece la pct.9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei lunare de carburant 

pentru autovehiculul aflat în dotarea Serviciului Poliției Locale. 
Nefiind discuții referitor la acest punct, 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 ). 
Înainte de punctul nr.10, se face o pauză, după pauză, se trece la pct.10. Proiect de 

hotărâre privind însușire P.U.Z. şi R.L.U. pentru „ SPAȚII SERVICII, PARCĂRI SECURIZATE, 

RESTAURANT PESTE AUTOSTRADĂ, BENZINĂRII, SPĂLĂTORII AUTO, SERVICE CAMIOANE, 
VULCANIZARE, SPAȚII DE CAZARE ȘI PANOURI FOTOVOLTAICE- beneficiar S.C. RODARIO 59 
S.R.L. 

 Dl Paladie Răzvan-Florin susține că PSD susține investiția privată, este foarte bine că se 
vor crea noi locuri de muncă, fiind vorba și de dezvoltarea orașului. 
 Dl Hegyes Mihai susține că PMP nu susține  această solicitare, deoarece distruge alte 

benzinării, restaurante care există pe DN, 300 persoane trăiesc din toate aceste activități, o să 
moară Nădlacul, dacă vine această companie imensă, să vadă nădlăcanii despre ce este vorba, 
așa a fost și atunci când a venit autostrada, este de acord cu investitori, însă nu pe același 

domeniu care există deja. 
 Dl Paladie Răzvan-Florin susține că este foarte bine că se mai face o investiție, fiind 

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

pronunțate 12 voturi DA, 1 abținere: Hegyes Mihai-Ferencz, 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 stabilirea unor măsuri în aplicarea HCL 
nr.61/17.04.2018 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor terenuri proprietatea 

privată a orașului Nădlac, situate în intravilanul orașului Nădlac. 
Nefiind discuții referitor la acest punct, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind 

pronunțate 12 voturi DA, 1 abținere: Franio Ștefan-Emilian ( deoarece are interes personal la 

acest punct ), 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 stabilirea destinației terenului situat în 

intravilanul orașului Nădlac, pentru amenajarea unei zone de recreere și sport și amenajarea 
unui teren multifuncțional. 
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Dl primar face precizarea că s-au identificat că cele 3 loturi de pe str. I. L. Caragiale, 
nr.15-21 care în total au o suprafață de 4000 mp, în mijloc existând o parcelă de aproximativ 
2000 mp ar fi cele mai potrivite. 

 Dna Bonțea Maria Carolina întreabă dacă aceste parcele sunt în regulă. 
 Dl viceprimar susține că inițial s-a cerut o suprafață de 1400 mp, se merge pe teren și 
se vede, la una dintre parcele persoana care folosește terenul deține în documente  doar o 

suprafață de 500 mp, când în teren lucrează dublu, se poate merge pe parcela de 2000 mp. 
 Dl secretar general face precizarea că orașul Nădlac este proprietar pe toate cele 3 
parcele, se va verifica situația fiecăreia, este bine să existe rezervă, dacă nu se va utiliza 

vreuna dintre ele. 
 Dl Suslak Ioan Marek este de părere că zona respectivă este cea mai bună și este 
foarte bine să fie propuse toate cele 3 parcele, deoarece pentru teren de sport este nevoie de 

800 mp, teren adiacent 100 mp, se poate face părculeț, loc de joacă, dacă se pune la 
dispoziție toată suprafața de 4000 mp, se poate face ceva frumos. 
 Dl Somrak Dusan susține că s-a solicitat o suprafață mai mică, este bine că există 3 

vecinătăți, trebuie văzută locația, este puțin la margine, dar este convenabilă, varianta este 
acceptată, poate se va asfalta și drumul, trotuar nu există și ar trebui făcut. 

 Dl primar susține că trebuie trotuar, este o zonă frumoasă, pe 4000 mp se poate face 
părculeț, zonă fitness, băncuțe, parcare auto. 
 Dna Bonțea Maria Carolina completează că este o zonă liniștită, necirculată. 

          Nefiind alte discuții referitor la acest punct, președintele de ședință supune la vot 
proiectul de hotărâre, fiind pronunțate 13 voturi DA, fiind întrunită majoritatea necesară 
aprobării, votul necesar fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ). 

Se trece la pct.13. 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 sesiunea a II-a. 

Dl Gondec Pavel face precizarea că comisia de selecție s-a întrunit vineri, ședința a fost 
mai mult online, din păcate nu a fost prezent la lucrările acesteia, își cere scuze pentru acest 
lucru, au fost depuse mai multe proiecte, acestea au fost trimise pe email la consilieri scanate, 

două proiecte însă se află sub semnul întrebării, clubul sportiv- proiect Sport pentru toți- 5000 
lei, Asociația Țăranul Nădlăcan-14026 lei- achiziționare gps lucrări topo măsurători. 
Recomandă citirea regulamentului de acordare a sumelor nonprofit, aceste sume dacă se 

acordă, nu presupun achiziția de bunuri mijloace fixe, ca destinație pot avea promovarea 
imaginii orașului Nădlac, întâlniri, proiecte între generații, promovare sport, cultură, cult, 

protecția mediului, sport.  În ce privește finanțarea sportului, în prima sesiune nu s-a depus 
nici un proiect, care funcționa în regim privat, acum funcționează în regim public, să nu fie 
acuzați că nu a fost public și s-a finanțat pe nonprofit, clubul nu are echipă de fotbal, în ce 

privește celălalt proiect, respecitv achiziția de mijloace fixe, finanțarea nu presupune achiziția 
de bunuri de acest gen, însă consiliul local poate să ia orice decizie dorește. 

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

supus la vot, fiind pronunțate 12 voturi DA, 1 abținere: Franio Ștefan-Emilian, fiind întrunită 
majoritatea necesară aprobării, votul necesar fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție 
( 8 voturi ). 

Se trece la pct.14. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli al 
Consiliului local al orașului Nădlac pe anul 2021. 

Dl Suslak Ioan-Marek susține că banii propuși pentru achiziția de microbuz la clubul 

sportiv sunt bineveniți, suma propusă de 80.000 lei ar fi bine să fie pentru achiziția 
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microbuzului în leasing, trebuie văzut la ce anume s-au gândit, la un microbuz vechi sau 

achiziția unui microbuz nou cu plata în leasing. 
Dl primar este de părere dacă consilierii locali sunt de acord, ar fi mai bine ca 

microbuzul să fie cumpărat nou în leasing. 

Dl Gondec Pavel susține că propunerea de alocare a sumei de 80.000 lei a fost preluată 
pe lista de investiții, pentru un leasing este nevoie de sumă mai mare, fiind de părere că 
pentru leasing ar fi necesar să fie adoptată o hotărâre distinctă, dacă este o oportunitate să 

fie achiziționat microbuz de 10 ani, cu 350.000 km la bord, la suma de 80.000 lei sau nu, se 
dorește achiziționarea acestuia pentru clubul sportiv sau pentru oraș, care este utilitatea lui, 
cum este mai bine, dacă acesta se va utiliza și pentru alte deplasări sau asociații nonprofit, 

transport copii, va fi nevoie și de un coordonator, licență exploatare, cine a făcut propunerea, 
a analizat probabil tot, iar hotărârea de consiliu de achiziționare a microbuzului în leasing 
presupune o investiție multianuală. Pentru finanțările nonprofit, s-a propus achiziția unui 

aspirator profesional pentru sala de sport, a cărui cost este 20.000 lei. 
Dl Suslak Ioan-Marek susține că este foarte bun pentru pardoseală, este vorba de 

aspirator care spală și usucă suprafața de joc. 

Dl Gondec Pavel susține că suma de 43.500 lei se propune a se aloca din suma de 
63.500 lei la pavare trotuare, ca acolo să existe suma de 463.000 lei, s-a încheiat procedura 
de atribuire și a fost semnat contractul de execuție. 

Dl Suslak Ioan-Marek întreabă în ce privește cap.51.02.02 sonorizare sala de ședințe, 
aceasta nu se află cumva în garanție. 

Dl primar susține că sonorizarea este încă în garanție. 
Dl Iamrișka Ioan-Cristian susține că s-a solicitat să se dea o soluție la cei de la care s-a 

achiziționat acest sistem de sonorizare deoarece se creează microfonie. 

Dl Suslak Ioan-Marek este de părere că suma de 20.000 lei ar trebui luată de la 
sonorizare și să fie mutată la pavare trotuare. 

Dl Paladie Răzvan-Florin susține că timp de un an de zile s-a mers cu sonorizarea așa 

cum este, sigur este nevoie să se facă sonorizarea, dar aceasta se poate face și anul viitor. 
Dl Suslak Ioan-Marek susține că în ce privește microbuzul ar trebui o hotărâre distinctă, 

clarificat care variantă este mai bună, dacă se cumpără pe club sau primărie, sau serviciul va 

fi externalizat la alte societăți de afară, ar fi nevoie de un microbuz de 16 locuri, să aibă loc 
toată echipa, sunt și cheltuieli cu plata șoferului, aproximativ 35.000 lei/an. 

Dl Gondec Pavel susține că această discuție există de mai mulți ani, dacă se cumpără 

microbuz nou în leasing pentru oraș, ar fi bine să se ia legătura cu mai mulți furnizori, consiliul 
local să aleagă între mai multe modele, avem șofer angajat în organigramă pe 6 ore, se poate 
majora norma la 8 ore, se poate renunța la servicii externe, sau se mai poate angaja încă un 

șofer, să nu fie folosit doar pentru club, clubul poate are 30 deplasări pe an, acesta să fie 
utilizat corespunzător, pentru transport copii la școală poate ar fi necesar să existe 3 

microbuze, în timpul săptămânii microbuzul s-ar putea folosi și acolo. Pe proiectul de hotărâre 
de rectificare de buget de astăzi se va adăuga încă un articol, respectiv rectificarea bugetului 
de venituri și cheltuieli al clubului sportiv, precum și un articol cu aprobarea listei de investiții 

pentru clubul sportiv, cu 2 poziții, respectiv suma de 80.000 lei achiziționare microbuz și 
aspirator. 

Dl Suslak Ioan-Marek este de părere că se lase așa și se va căuta care ar fi soluția cea 

mai bună între timp. 
Dl Paladie Răzvan-Florin susține ideea dlui Suslak, pentru transportul copiilor ar fi 

nevoie de un microbuz nou, fiind vorba de siguranța copiilor, acesta să se cumpere pe 

primărie, până la ședința viitoare să se caute oferte pentru leasing, să fie puși banii acolo, iar 
la următoarea ședință să se ia o decizie. 

Dl Hegyes Mihai susține că doar să fie și bani pentru a se putea cumpăra acest 

microbuz. 
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Dl Somrak Dusan susține ideea de a se cumpăra un microbuz nou, fiind vorba de 

siguranța copiilor, acesta să fie cumpărat pe primărie ca să poată să fie folosit și în alte 
scopuri.  

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

supus la vot, cu propunerea de adăugare a celor două articole noi, fiind pronunțate 13 voturi 
DA, fiind întrunită majoritatea necesară aprobării, votul necesar fiind votul majorității 
consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ). 

Se trece la pct.15. Proiect de hotărâre privind aprobarea depuneri cererii de finanțare 
și a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației a proiectului privind obiectivul “Modernizare și asfaltare drumuri de interes local 

și trotuare în orașul Nădlac, județul Arad”. 
Dl Paladie Răzvan-Florin susține că a analizat străzile propuse, printre acestea nu se 

regăsește strada Mureș. 

Dl primar susține că această stradă va fi cuprinsă pe alt proiect, doar să vedem de unde 
se va obține finanțarea. 

Nefiind discuții sau propuneri referitor la acest punct, 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 ). 

Se trece la pct.16. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare 

și a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației a proiectului privind obiectivul “ Asfaltare și modernizare drumuri de interes 

local în orașul Nădlac, județul Arad‟. 
Nefiind discuții sau propuneri referitor la acest punct, 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 ). 
Se trece la pct.17. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare 

și a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației a proiectului privind obiectivul “ Extindere rețea de apă, rețea de canal și 
sisteme de captare a apelor pluviale, în orașul Nădlac, județul Arad”. 

Nefiind alte discuții sau propuneri referitor la acest punct, 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 ). 

Se trece la pct.18. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „Realizare 

drumuri agricole în orașul Nădlac‟. 
Nefiind alte discuții sau propuneri referitor la acest punct, 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 ). 
 Se trece la pct.19. Diverse. 

 Dl primar prezintă adresa S.C. SOLARIS PARK TWO S.R.L. care solicită luarea în 
concesiune sau cumpărare pentru o perioadă de 49 ani a unei suprafețe de teren de 16 ha pe 
care are intenția de construire a unui parc fotovoltaic. Pe fonduri norvegiene se poate depune 

un proiect cu cofinanțarea UAT de 10-15 %, astfel s-ar putea produce curent necesar pentru 
iluminat stradal, precum și pentru instituțiile orașului. 
 Dl Istvanovicz Călin Florin susține că în ce privește terenul de fotbal din zona parcul 

mare, s-au făcut demersuri la Enel pentru a se scoate linia de acolo, soluția propusă de către 
Enel fiind scoaterea a 3 stâlpi și montare de 1 stâlp nou, costul lucrării fiind de 118.991 lei, se 
pune întrebarea ce se face mai departe. 

 Dl Paladie Răzvan-Florin este de părere că există depus un proiect care nu va putea 
merge mai departe fără mutarea liniei de curent. 
 Dl Hegyes Mihai Ferencz susține că este de acord cu propunerea de montare de 

panouri. 
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 Dl primar susține că avem depuse la CNI 4 proiecte, piața care este un proiect prioritar, 

teren fotbal. 
 Dl Suslak este pentru mutarea liniei, proiectul putând fi depus și pe alte finanțări. 
 Dl primar prezintă oferta privind estimarea lucrărilor de proiectare pentru întocmire 

documentație pentru avizarea lucrărilor de intervenții pentru reamenajare clădire pentru 
locuințe  destinate închirierii- bloc ANL ( DALI ), întocmire studiu de fezabilitate pentru 
sistematizare și utilități pentru bloc ( SF ),  clădire situată în zona centrală de lângă școala 

nr.V-VIII, documentație a cărei valoare este de 128.500 lei, fără TVA, noi trebuind să punem 
la dispoziție extras CF, studiu topografic vizat OCPI, taxele legale. 
 Dl Paladie Răzvan-Florin este de părere că acolo sigur nu va fi niciodată școală, 

problema este că se vor aloca bani pentru studiu și poate nu va fi nimic niciodată acolo, s-au 
băgat până acum bani destui, am putea de exemplu să preluăm pichetul, unde există gaz, 
utilități, unde s-ar putea face camere pentru nefamiliști, cazuri sociale, pentru persoane care 

pe vreme de pandemie nu au unde să stea în izolare, șansele de a se construi acolo un bloc 
ANL sunt destul de mici, aceștia preferă teren liber de sarcini, zona aceasta centrală s-ar preta 
și pentru birouri, hotel, restaurant, poate dăm 26.000 euro pentru studii și nu facem nimic, 

discuții există încă din primul mandat și nu s-a întâmplat nimic, cea mai bună variantă ar fi 
vânzarea. 
 Dl Hegyes Mihai Ferencz este de acord cu vânzarea, întrebând care este situația 

propunerii de rezonare a orașului. 
 Dl primar susține că propunerea de rezonare este în pregătire, probabil se va finaliza 

până la următoarea ședință, în ce privește panourile nu trebuie investit nimic, fiind necesară o 
suprafață de 12-16 ha, dăm din suprafața unde există elaborat PUZ pentru zona industrială, 
alt teren primăria nu are, eventual vis a vis de gară. 

 Dl Paladie Răzvan-Florin întreabă dacă pentru aceste panouri este nevoie de o zonă 
compactă de 16 ha și trebuie neapărat să fie aproape de localitate. 
 Dl primar susține că nu trebuie neapărat. 

 Dl Paladie Răzvan-Florin susține că vis a vis de gară există o suprafață de 7 ha, în 
spate, care s-ar putea folosi cu această destinație. 
 Dl Istvanovicz Călin-Florin susține că este nevoie să existe de la parcelă linie rețea 

principală până la parcelă. 
 Dl Abraham Milan întreabă care ar fi beneficiul orașului dacă pe teren s-ar amplasa 
aceste panouri fotovoltaice. 

 Dl Istvanovicz Călin Florin susține că terenul ar avea destinația de curți-construcții, fiind 
vorba de impozitul care s-ar vira la primărie. 
 Dl primar susține că probabil ar fi vorba de aproximativ 1000 euro/ha/an impozit, dacă 

terenul se dă în concesiune, s-ar încasa taxa de concesiune, am putea cumpăra curent de la ei 
pentru iluminat stradal și clădirile publice. 

 Dl viceprimar este de părere că nu ar fi bine să ne blocăm un teren de-al nostru pentru 
panouri, mare beneficiu nu există acolo, să nu blocăm zona industrială, acesta ar putea să 
negocieze cu proprietarul de la fabrica de cânepă, care are o suprafață de teren destul de 

mare vis a vis de ea. 
 Dl primar întreabă dacă există și alte păreri. 
 Dl Karkuș Radomir susține că este de acord cu propunerea dlui viceprimar. 

 Dl Paladie Răzvan-Florin este de acord cu propunerea dlui viceprimar, cel cu 
fotovoltaice să discute cu proprietarul de la fabrica de cânepă, deoarece oricum doar  
pășunează oi acolo. 

 Dl viceprimar susține că doar se blochează acest teren din fața fabricii de cânepă, zona 
este una foarte bună, nu este inundabilă, există drum, valoarea acestuia în timp va crește, noi 
primăria ar trebui să cumpărăm acel teren, să îl recuperăm. 
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 Dl primar constată că  din discuții, rezultă că în această situație cu documentația DALI, 

SF pentru bloc ANL nu se face nimic, la fel și cu solicitarea de teren pentru panouri 
fotovoltaice, iar referitor la lucrarea Enel se merge mai departe. 
 Dl viceprimar susține că în ce privește clădirea din centru, aceasta era propusă pentru 

mai multe destinații, ANL, sediu administrativ, școală, poate se găsește ceva firmă interesată, 
mai bine acea clădire ar fi vândută, să se facă ceva acolo, și ar fi rezolvată problema centrului, 
iar cel care cumpără să facă ceva. 

 Dl Hegyes Mihai-Ferencz susține că este neapărat nevoie să se facă rezonarea orașului. 
 Dl primar precizează că această lucrare este în lucru, se ține cont de mai multe criterii, 
canalizare, utilități, când lucrarea va fi gata, propunerea se va prezenta și va fi pusă la 

dispoziția consilierilor. 
 Dl Istvanovicz Călin-Florin susține că lucrează deja de 2 luni la variantele de criterii, față 
de varianta inițială, orașul s-a dezvoltat, s-au făcut drumuri, au fost introduse utilități, 

canalizare, curent, apă, variantă care când va fi gata se va pune la transparență, la dezbatere 
publică. 
 Dl Hegyes Mihai-Ferencz susține că aceste criterii după ce vor fi finalizate, ar trebui să 

fie analizate încă de un expert, însă nu a văzut nici unde ca zona centrală să meargă până la 
marginea orașului. 

Nefiind alte discuții, dna Huszarik Alexandrina-Nicoleta- preşedinte de şedinţă, declară 

închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 26.10.2021. 
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare originale. 

 
 
           PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

  ALEXANDRINA-NICOLETA HUSZARIK              SECRETAR GENERAL 
                                                                                ALEXANDRU GROS 
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