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Anexa la HCL nr.185/28.12.2021 

PROCESUL VERBAL 
 

al şedinţei ordinare din data de 26.11.2021 a Consiliului local Nădlac 

 
Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 26.11.2021 a fost 

convocată în baza Dispoziției primarului orașului Nădlac nr.372 din 18.11.2021, 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, Somrak Dușan, Franio Ștefan-
Emilian,  Onuțe Dan-Ioan, Kelo Milan. Online participă următorii consilieri locali: Albu Cosmin-
Cristian, Bocea Alexandru-Marian, Suslak Marek-Andrei. Lipsește la lucrările ședinței dl 

consilier: Hegyes Mihai-Ferencz. 
     La lucrările ședinței, din partea primăriei orașului Nădlac participă: primar Ioan-Radu 

Mărginean, secretar general Alexandru Gros, Gondec Pavel-șef serviciu buget, Ianecsko Alina- 

consilier juridic, Iamriska Ioan-Cristian- referent compartiment managementul proiectelor care 
asigură înregistrarea audio-video a ședinței.  
  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.372 din 18.11.2021 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 26.11.2021. 
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a 

Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 20.10.2021. 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a 
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 26.10.2021. 

4.Proiect de hotărâre privind obligațiile și răspunderile care revin instituțiilor publice, 

agenților economici și cetățenilor pentru buna gospodărire a localității. 
          5.Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică cu strigare a cantității de 
masă lemnoasă pe picior.  

          6.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor platforme de depozitare temporară a 
deșeurilor voluminoase și a deșeurilor inerte rezultate din construcții. 

          7.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 771 mp, 
parcela cu nr.cad.302171, evidențiată în CF nr.302171 Nădlac, situat în orașul Nădlac, str.1 
Decembrie, nr.163, jud. Arad, dlui Cruceanu Milică și dnei Cruceanu Maria, cu domiciliul în 

orașul Nădlac, str. 1 Decembrie, nr.163, jud. Arad. 
  8.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 131 mp din 
parcela cu nr.top.3162/2, evidențiată în CF nr.318076 Nădlac, dlui Perhinschi Neculai. 

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 907 mp, 
parcela cu nr.cad.302269, evidențiată în CF nr. 302269 Nădlac, situat în orașul Nădlac, 
str.Primăverii nr.10, jud. Arad, dnei Vesa Ana, cu domiciliul în orașul Nădlac, str.Primăverii, 

nr.10, jud. Arad. 
          10.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli al Consiliului local al 
orașului Nădlac pe anul 2021. 

          11.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local aferent trimestrului II 
al anului 2021. 
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          12.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local aferent trimestrului 

III al anului 2021. 
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului 

general actualizat rest de executat, actualizat conform Ordonanței nr.15/2021, precum și 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul cu denumirea "Modernizare și 
reabilitare rețea de străzi din orașul Nădlac", faza P.T.+ D.E.+C.S. 

14.Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului înscris în CF 

nr.317861 Nădlac. 
15.Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii nr.5/01.11.2021, fomulată de către 

Asociația Producătorilor Agricoli Țăranul Nădlăcan. 

16.Diverse. 
 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 26.11.2021”, 
fiind pronunțate 13 voturi DA, 1 abținere Albu Cosmin-Cristian, 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 20.10.2021. 

 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 

data de 20.10.2021”, 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 26.10.2021. 
Dl Kelo Milan susține că la această ședință a participat online, și deoarece după pct.de 

aprobare a procesului verbal anterior nu s-a mai putut conecta, a părăsit lucrările ședinței, la 

celelalte puncte de pe ordinea de zi a fost trecut în procesul verbal că s-a abținut de la vot, 
însă practic nu a mai votat pentru că nu a mai fost prezent la lucrările ședinței. 
 Deoarece nu există alte 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 26.10.2021”, cu completarea efectuată de către dl consilier Kelo Milan, 
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 obligațiile și răspunderile care revin 

instituțiilor publice, agenților economici și cetățenilor pentru buna gospodărire a localității. 

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.5. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică cu 
strigare a cantității de masă lemnoasă pe picior.  

Nefiind discuții referitor la acest punct, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind 
pronunțate 13 voturi DA, 1 abținere: Bocea Alexandru-Marian, fiind întrunită majoritatea 
necesară aprobării proiectului de hotărâre, votul necesar fiind votul majorității consilierilor 

aflați în funcție ( 11 voturi ). 
Se trece la pct.6. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor platforme de depozitare 

temporară a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor inerte rezultate din construcții. 

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.7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață 
de 771 mp, parcela cu nr.cad.302171, evidențiată în CF nr.302171 Nădlac, situat în orașul 
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Nădlac, str.1 Decembrie, nr.163, jud. Arad, dlui Cruceanu Milică și dnei Cruceanu Maria, cu 

domiciliul în orașul Nădlac, str. 1 Decembrie, nr.163, jud. Arad. 
Nefiind discuții referitor la acest punct, președintele de ședință supune la vot proiectul 

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

de 131 mp din parcela cu nr.top.3162/2, evidențiată în CF nr.318076 Nădlac, dlui Perhinschi 

Neculai. 
 Nefiind discuții referitor la acest punct, președintele de ședință supune la vot proiectul 
de hotărâre, 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.9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață 

de 907 mp, parcela cu nr.cad.302269, evidențiată în CF nr. 302269 Nădlac, situat în orașul 

Nădlac, str.Primăverii nr.10, jud. Arad, dnei Vesa Ana, cu domiciliul în orașul Nădlac, 
str.Primăverii, nr.10, jud. Arad. 

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 a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 11 voturi ). 
          Se trece la pct.10. Proiect de hotărâre rectificarea bugetului de cheltuieli al Consiliului 

local al orașului Nădlac pe anul 2021. 
 Dl Gondec Pavel face precizarea că s-a mai depus un referat nou care a fost trimis 

consilierilor, ca urmare a suplimentării sumelor pentru carantina persoanelor care au intrat în 
România, măsuri dispuse de DSP și Poliția de Frontieră, fiind vorba de suma de 150.000 lei 
care intră și la venituri și la cheltuieli. 

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.11. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local 
aferent trimestrului II al anului 2021. 
          Nefiind alte discuții referitor la acest punct, președintele de ședință supune la vot 

proiectul de hotărâre, 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.12. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local 

aferent trimestrului III al anului 2021. 
Nefiind alte 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.13. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a 

devizului general actualizat rest de executat, actualizat conform Ordonanței nr.15/2021, 
precum și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul cu denumirea 
"Modernizare și reabilitare rețea de străzi din orașul Nădlac", faza P.T.+ D.E.+C.S. 

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.14. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a 
imobilului înscris în CF nr.317861 Nădlac. 

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.15. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii nr.5/01.11.2021, 

fomulată de către Asociația Producătorilor Agricoli Țăranul Nădlăcan. 
Nefiind discuții sau propuneri referitor la acest punct, proiectul de hotărâre este supus 
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la vot, fiind pronunțate 12 voturi DA, 1 vot NU: Kelo Milan, 1 abținere: Onuțe Dan-Ioan, fiind 

întrunită majoritatea necesară aprobării, votul necesar fiind votul majorității consilierilor aflați 
în funcție ( 8 voturi ). 
 Se trece la pct.16. Diverse. 

 Dl primar prezintă solicitarea depusă de către  S.C. SOLARIS PARK TWO S.R.L. care 
solicită concesionarea/cumpărarea pe o perioadă de 49 ani a unei suprafețe de teren de 7 ha 
din cele 12 ha din zona PUZ- zona industrială nepoluantă, pentru construire parc fotovoltaic, 

se solicită pronunțarea de către consiliul local dacă acesta este/nu de acod cu această 
propunere, și dacă există discuții referitor la această solicitare. 
 Dl Kelo Milan susține că indiferent de varianta care s-ar propune, că este vânzare, că 

este concesionare, este necesar să fie elaborată evaluarea terenului, un preț minim de 
pornire. Trebuie văzut dacă acele echipamente reprezintă construcții, poate sunt doar 
construcții provizorii, și ce s-ar încasa la bugetul local. 

 Dl primar susține că s-a verificat acest aspect, iar impozitul care s-ar încasa cu 
amplasarea de panouri fotovolaice este cel pentru curți-construcții. 
 Dl Vaș Ladislau este de părere că nu ar trebui să ne blocăm acest teren, există lângă 

campus o suprafață de aproximativ 5 ha care ar fi foarte bună pentru așa ceva.  
 Dl secretar general face precizarea că în zona respectivă există doar o suprafață de 2 
ha care este deținută de către o persoană fizică. Se va proceda la evaluarea acestui teren, 

atât pentru vânzare, cât și pentru concesionare, prețul redevenței la concesiune reprezentând 
prețul de pornire a licitației împărțit la 25 ani, de acolo practic începe licitația, fiind vorba de 

redevența minimă. 
 Dl Kelo Milan susține că prețul evaluării este valoarea minimă, se poate stabili alt preț 
mai mare, poate există posibilitatea de a se face în zona respectivă și altceva, alte investiții. 

 Dl secretar general susține că prețul terenului este stabilit de către evaluator, consiliul 
local nu poate stabili prețul de evaluare, se face o expertiză tehnică de evaluare a terenului. 
 Dl Kelo Milan susține că nu se poate vinde sub prețul care este stabilit de către 

evaluator, însă acesta poate să fie mai mare. 
 Dl Onuțe Dan-Ioan susține că în situația în care consiliul local consideră că prețul 
stabilit prin raportul de evaluare este mic, acesta poate să fie crescut. 

 Dl Paladie Răzvan-Florin susține că practic această societate solicită 60 % din suprafața 
acelei parcele, să fie elaborat caietul de sarcini de către compartimentul administrarea 
patrimoniului local, cu stabilirea termenului de începere a investiției într-un anumit termen, 

este foarte bine, se mai încasează sume cu titlu de impozit la bugetul local, să se dea curs 
solicitării, evaluarea să fie demarată în cel mai scurt timp, de exemplu și terenul de vis a vis 
de gară, este aproape de drumul de legătură, are facilități de curent, gaz. 

 Dl Kelo Milan susține că în zona unde se solicită acest teren există aprobat un PUZ, la 
care orașul Nădlac are stabilite anumite obligații, una dintre acestea fiind parcelarea terenului, 

care în acest moment reprezintă un întreg, poate trebuie făcute anumite drumuri, orașul nu   
și-a respectat acele obligații, trebuie parcelat cum este trecut în acel PUZ pentru ca parcela 
respectivă să fie disponibilă. 

 Dl primar susține că o parcelare presupune și anumite costuri. 
 Dl Kelo Milan susține că această obligație există stabilită prin PUZ-ul care a fost 
aprobat, iar acel demers juridic nu a fost dus până la capăt, să se verifice aceste aspecte. 

 Dl primar susține că se va verifica și se va anunța. 
 Dl Kelo Milan întreabă care este situația celor 3 loturi de teren de pe str. I. L. Caragiale 
la care la ședința anterioară s-a dat destinația pentru amenajarea unei zone de recreere și 

sport și amenajarea unui teren multifuncțional, care este stadiul verificării documentației. 
 Dl secretar general face precizarea că persoanele care folosesc acele parcele și care 
plătesc impozit pentru ele, au fost chemate la primărie la discuții, s-a făcut adresă către 

Camera Notarilor Publici pentru a se solicita anumite documente, se așteaptă răspuns din 
partea acestei instituții, se pare că ar fi existat ceva documente, moșteniri pe extrafunciar, 



 

 

5 

unele s-au pierdut, dacă aceste persoane vor dovedi că dețin documente justificative pot 

merge pe calea instanței de judecată, iar în această situație se poate radia orașul Nădlac cu 
dreptul de proprietate și se poate nota proprietatea lor, momentan se verifică toate 
informațiile, după ce se vor obține toate datele, consiliul local va fi anunțat de cele constatate. 

Nefiind alte discuții, dna Huszarik Alexandrina-Nicoleta- preşedinte de şedinţă, declară 
închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 26.11.2021. 
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare originale. 

 
 
           PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

                   MILAN KELO                SECRETAR GENERAL 
                                                                                ALEXANDRU GROS 
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