
 

 

1 

 

 
PROCESUL VERBAL 

al şedinţei ordinare din data de 28.04.2021 a Consiliului local Nădlac 

 
Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 28.04.2021 a fost 

convocată în baza Dispoziției primarului orașului Nădlac nr.131 din 22.04.2021, 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 Bonțea Maria-Carolina, Somrak Dușan, Kelo Milan, Onuțe 
Dan-Ioan, Franio Ștefan-Emilian, Bocea Alexandru-Marian, Hegyes Mihai-Ferencz, Huszarik 
Alexandrina-Nicoleta. În sistem online participă la ședință dl consilier local Albu Cosmin-

Cristian ( toți cei 15 consilieri locali sunt prezenți ). 
      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.131 din 22.04.2021 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. 

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 28.04.2021. 
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a 

Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 30.03.2021. 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului 
local al orașului Nădlac pe anul 2021. 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții. 

         5.Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale care 
constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei sume în lei, precum şi 
limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, care se indexează anual pe baza ratei 

inflației, aplicabile în anul fiscal 2022. 
         6.Proiect de hotărâre privind participarea Orașului Nădlac, în colaborare de Asociația 

Diakonia Evanghelică Nădlac în vederea conservării și promovării culturii tradiționale slovace. 
         7.Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii unui drept de superficie asupra 
imobilului situat în orașul Nădlac, evidențiat în CF nr. 317051 Nădlac. 

  8.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 984 mp, 
parcela cu nr. cad.302286, evidențiatăîn CF nr.302286 Nădlac, situat în orașul Nădlac, str. Dr. 
M. Luther, nr.5, județul Arad, dnei Rusu Rusanda. 

           9.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 898 mp, 
parcela cu nr.cad.306406, evidențiată în CF nr.306406 Nădlac, situate în orașul Nădlac, str. 
Abatorului, nr.15, județul Arad, dnei Bagyinszki Andreia Eva, cu domiciliul în orașul Nădlac, str. 

Războieni, nr.4, județul Arad. 
          10.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 1022 mp, 
parcela cu nr.cad.302232, evidențiată în CF nr.302232 Nădlac, situate în orașul Nădlac, str. 

Lacului, nr.16, județul Arad, dnei Iuraș  Lucia și dlui Iuraș Vincențiu, cu domiciliul în orașul 
Nădlac, str. Lacului, nr.16, județul Arad. 
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          11.Proiect de hotărâre privind compensarea cu chiria a contravalorii lucrărilor de 

reparații la imobilul închiriat de către II Demian-Noaghi Livia, conform contractului de 
închiriere nr.4965/06.07.2018. 
          12.Proiect de hotărâre privind aprobarea - Planului anual de resurse umane, materiale 

și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgenţă pe anul 2021. 
13.Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor 

orașului Nădlac. 

14.Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafeţe din parcela cu nr. top. 
13691/56, evidenţiată  în  CF nr. 303476 Nădlac (Nr. CF vechi 2201), în folosinţă gratuită pe 
durata existenţei locuinţei proprietate personală, dlui Matica Ioan-Robert. 

          15.Proiect de hotărâre privind modificarea devizului general pentru proiectul cu 
denumirea "Amenajare strazi in orasul Nadlac, str. Viile Vechi si Cartierul Nou, judetul Arad", 
faza P.T.+ D.E.+C.S.    

 16.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse aferent semestrului II al anului 
școlar 2020-2021, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat .  
           17.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de distribuire a masei 

lemnoase din vegetația din afara fondului forestier național, aflată pe raza administrativ 
teritorială a Orașului Nădlac. 

18.Proiect de hotărâre privind modificarea limitei de proprietate comună între parcelele 

evidențiate în CF nr. 305033 Nădlac, CF nr. 300132 Nădlac și CF nr. 300130 Nădlac.   
         19.Proiect de hotărâre privind unele măsuri pentru reglementarea serviciului de 

„Întreținere și amenajare a spațiilor verzi din orașul Nădlac”. 
          20.Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unor drumuri 
de exploatare și a unor canale. 

21.Diverse. 
         Dl primar propune introducerea ca și pct.21. Proiect de hotărâre privind introducerea 
investiției - ”Amenajare trotuare și parcări zona centrală, str. Nicolae Bălcescu, oraș Nădlac” în 

inventarul domeniului public al Orașului Nădlac, documentația aferentă acestui proiect de 
hotărâre fiind trimisă comisiilor de specialitate și avizată de către acestea. 

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 28.04.2021”, 
cu propunerea de completare a ordinei de zi, fiind pronunțate 15 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 30.03.2021. 
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 30.03.2021”, 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.3. Proiect de  hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuieli al Consiliului local al orașului Nădlac pe anul 2021. 
Dl Gondec Pavel susține că  dorește să informeze asupra unor propuneri de modificare 

și să obțină acordul consiliului local, în urma discuțiilor și din ședințele de la comisiile de 

specialitate reunite, au apărut anumite modificări la bugetul local, dorind să mulțumească dlui 
consilier local Somrak Dusan- fost viceprimar, referitor la atenționarea cu privire la suma de 
210.000 lei pentru curent electric, suma este mai mare și a apărut o rezervă, suma constituită 

fiind de 130.000 lei, astfel că cu conducerea primăriei s-a discutat cu privire la toate cererile 
depuse, fiind depuse foarte multe cereri după cum s-a văzut în acest an, o parte dintre ele 
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fiind cuprinse în buget, altele deoarece nu s-au găsit surse financiare, se vor cuprinde în 

semestrul II, o parte poate rămân la anul; fiind identificată suma de 130.000 lei care se poate 
folosi la proiecte sau alte cheltuieli, s-au pus în discuție de asemenea mai multe adrese din 
anii precedenți, și chiar una recentă venită de la Instituția Prefectului Arad, prin care ni s-au 

solicitat informații cu privire la susținerea activităților de tineret, mai erau adrese de genul 
acesta în trecut de susține pe domeniul acesta, astfel că s-a considerat că ar fi important să  
se introducă un punct distinct pe lista de investiții, respectiv achiziția unui teren pentru a fi 

amenajat pentru copii și tineret, de asemenea s-a pus în discuție susținerea activităților 
asociațiilor nonprofit de sport, tineret, suma repartizată inițial de 250.000 lei a fost destul de 
mică dacă peste o lună se va pune în discuție reorganizarea Clubului sportiv care actualmente 

este de drept public, propunerea fiind de înființare a Clubului sportiv de drept privat în luna 
mai, în acest sens se propune majorarea de la 250.000 lei la 400.000 lei pentru care 
susținerea activităților de cultură, tineret și sport, culte pe regulamentul aprobat, urmând ca în 

luna mai să fie pregătit și proiectul de hotărâre cu repartizarea pe domenii de activitate, și se 
va începe procedura de atribuire, deci suplimentare cu 150.000 lei finanțarea ONG-uri; 
deoarece rezerva de 130.000 lei nu a fost suficientă, s-a propus diminuarea de la reproiectare 

campus de la 100.000 lei la 50.000 lei, și diminuare puțin de la capitolul 84  unde sunt mai 
multe sume la reparații trotuare, reparații drumuri, plombări drumuri, în ideea că poate până 
la rectificare mai sunt 3 luni- 4 luni, în ideea că sumele astfel cum au fost clădite sunt 

suficiente pentru a se putea face treabă în oraș, dacă se va considera și va fi nevoie și vor fi 
resurse, la rectificare se va solicita suplimentare, astfel că  se propune o diminuare acolo cu 

suma de 45.000 lei. 
Dl Kelo Milan susține că chiar dacă această variantă de buget nu reprezintă ideea și 

propunerile grupului UDSCR, PMP, dar având în vedere că  a existat o consultare cu dl primar 

si dl Gondec Pavel și UDSCR și PMP, au fost anumite puncte care trebuiau să fie introduse, ca 
și valoare din total buget reprezintă aproximativ 1 % din valoare totală buget, deci 1 % s-a 
acceptat într-o anumită măsură, aici referindu-se la acel teren pentru copii, prima tranșă de 

50.000 lei, a doua tranșă fiind propusă la rectificare, cu această sumă nu crede că se va găsi 
un teren suficient de mare, referitor la partea de ONG-uri unde se referă la suma de 70.000 lei 
pentru finanțarea activităților ca: ziua limbii slovace- cofinanțare, festival concurs al soliștilor 

de muzică populară slovacă Cez Nadlak je- ca și cofinanțare, Salașan, Fanfara DH Nadlacanka, 
Muzeul, cluburile pensionarilor, Asociația grădinarilor, Societatea Culturală și Științifică Ivan 
Krasko, deci total sumă aproximativ 70.000 lei, aceste două puncte sunt cuprinse în buget, 

mulțumind pentru că executivul le-a luat în calcul, în schimb proiectele unde s-au solicitat 
sume mai importante nu sunt cuprinse în buget, dar există promisiunea că la rectificare vor fi 
reverificate, adică vor fi finanțate, referindu-se strict la realizarea a SF și PT pentru utilități: 

apă, utilități, curent electric în zona industrie nepoluantă situată în nordul orașului,  pentru a 
face utilități pentru eventuali investitori, fațada clădirii de pe strada Victoriei, nr.45-47 unde de 

asemenea nu s-au găsit sumele necesare în buget și există promisiunea că la rectificare se va 
ține seama de acest lucru; deci sunt două chestiuni majore care nu se regăsesc și sunt două 
chestiuni minore care se regăsesc, UDSCR împreună cu colegii PMP vor susține acest buget 

care nu-i reprezintă, însă acesta reprezintă un prim pas pentru colaborare. 
Președintele de ședință mulțumește grupului de consilieri locali PMP, UDSCR pentru 

încrederea care a fost acordată bugetului, pentru a se putea derula în bune condiții toate 

proiectele care se propun în acest an. 
Președintele de ședință supune la vot: Se aprobă veniturile şi repartizarea cheltuielilor 

proprii, veniturile şi repartizarea cheltuielilor activităţilor extrabugetare, din subvenţii, venituri 

proprii şi taxe speciale pentru anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024, conform anexei nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre- sunt pronunțate 15 voturi DA, fiind întrunită 
majoritatea necesară aprobării, respectiv votul majorității consilierilor în funcție ( 8 voturi ). 

  Președintele de ședință supune la vot: Se aprobă lista de investiţii pentru anul 2021 și 
estimările pe anii 2022-2024, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
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hotărâre- sunt pronunțate 15 voturi DA, fiind întrunită majoritatea necesară aprobării, respectiv 

votul majorității consilierilor în funcție ( 8 voturi ). 
  Președintele de ședință supune la vot: Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al 
Serviciului Public de Salubrizare al Orașului Nădlac, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-

2024, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre- sunt pronunțate 15 
voturi DA, fiind întrunită majoritatea necesară aprobării, respectiv votul majorității consilierilor în 
funcție ( 8 voturi ). 

  Președintele de ședință supune la vot: Se aprobă numărul de salariaţi, permanenţi şi 
temporari, şi fondul salariilor de bază pentru anul 2021, conform anexei nr.4, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre- sunt pronunțate 15 voturi DA, fiind întrunită majoritatea 

necesară aprobării, respectiv votul majorității consilierilor în funcție ( 8 voturi ). 
           Președintele de ședință supune la vot: Se aprobă utilizarea excedentului din anii 
precedenți în sumă de 1.765.000 lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor de dezvoltare- sunt 

pronunțate 15 voturi DA, fiind întrunită majoritatea necesară aprobării, respectiv votul 
majorității consilierilor în funcție ( 8 voturi ). 

 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.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de 

funcții. 
  Dl primar susține că se cunoaște că este la piață o persoană care face curățenie, la 

toaletă, aceasta urmează să se pensioneze, este angajata S.C. APOTERM NĂDLAC S.A., 
propunerea este ca aceasta să treacă la primărie, toaleta din piață să fie deschisă nu doar în 
zilele când este zi de piață, dar să fie accesibilă zilnic, mai ales seara când sunt persoane în 

parc, iar angajata de acolo va putea desfășura și alte activități. 
 Dl Hegyes Mihai întreabă care este numărul funcțiilor de conducere în organigramă. 
 Dl secretar general susține că funcții de conducere sunt: arhitect-șef, șef serviciu 

buget, secretar general, șef SVSU, șef serviciu salubrizare. 
 Dl Hegyes Mihai susține că la Pecica există un număr de 7 funcții de conducere. 
 Dl Kelo Milan susține referitor la persoana care este angajată la toaleta din piață, ideea 

ca aceasta să fie angajată la primărie este o idee bună, ideal ar fi ca aceasta să fie acolo mai 
ales după masă, acea toaletă necesită renovare, și să fie automatizată. Referitor la serviciul de 
salubrizare, se propune înființarea a două funcții de specialitate, șef serviciu și inspector de 

specialitate, acel compartiment presupune mai ales personal care trebuie să presteze muncă 
fizic. 
 Dl secretar general precizează că 4 persoane urmează să fie transferate de la 

compartiment administrarea patrimoniului local, 2 persoane pot să fie angajate, pentru toaleta 
de la piață, cosașul este în plus, pe viitor poate se vor angaja și mai multe persoane, deoarece 

serviciul de salubrizare va fi un serviciu separat, fiind ordonator de credite, o persoană este 
necesar să semneze hârtiile, speră că se vor angaja acolo și alte persoane, deoarece de lucru 
este foarte mult. 

 Dl primar susține că se cer aceste funcții, nu noi ni le dorim, este foarte greu să rezolvi 
problemele orașului doar cu 5 oameni, organigrama s-a redus în ultimul an cu un număr de 18 
posturi, în ultimii 3 ani organigrama a fost diminuată cu un număr de 21 posturi, problemele 

orașului trebuie rezolvate cu personalul existent, ce ține de curățenia localității, înainte când 
funcționa serviciul public edilitar gospodăresc, acesta avea un număr de 40 angajați, numărul 
de beneficiari de ajutor social a fost destul de mare, încearcă însă să se descurce cu personalul 

existent la primărie, care din păcate câteodată este insuficient. 
 Nefiind alte discuții sau propuneri referitor la acest punct, proiectul de hotărâre este 

supus la vot, cu propunerea de introducere a funcției contractuale de muncitor necalificat pe 

organigrama serviciului de salubrizare, fiind pronunțate 15 voturi DA, fiind întrunită 
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majoritatea necesară aprobării, votul necesar fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție 

( 8 voturi ). 
          Se trece la pct.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor impozitelor şi 
taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei 

sume în lei, precum şi limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, care se indexează 
anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2022. 

Nefiind alte discuții sau propuneri 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 participarea Orașului Nădlac, în colaborare 

de Asociația Diakonia Evanghelică Nădlac în vederea conservării și promovării culturii 
tradiționale slovace. 

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 instituirii unui drept de 

superficie asupra imobilului situat în orașul Nădlac, evidențiat în CF nr. 317051 Nădlac. 
Nefiind alte discuții referitor la acest punct, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind 

pronunțate 14 voturi DA, 1 abținere Kelo Milan, 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 vânzării terenului în suprafață 

de 984 mp, parcela cu nr. cad.302286, evidențiatăîn CF nr.302286 Nădlac, situat în orașul 
Nădlac, str. Dr. M. Luther, nr.5, județul Arad, dnei Rusu Rusanda. 

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

forma propusă de către executiv, fiind 15 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 898 mp, parcela cu nr.cad.306406, evidențiată în CF nr.306406 Nădlac, situate în orașul 
Nădlac, str. Abatorului, nr.15, județul Arad, dnei Bagyinszki Andreia Eva, cu domiciliul în orașul 
Nădlac, str. Războieni, nr.4, județul Arad. 

Nefiind alte discuții referitor la acest punct, proiectul de hotărâre este supus la vot în 
forma propusă de către executiv, fiind 15 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 privind aprobarea vânzării terenului în suprafață 
de 1022 mp, parcela cu nr.cad.302232, evidențiată în CF nr.302232 Nădlac, situate în orașul 
Nădlac, str. Lacului, nr.16, județul Arad, dnei Iuraș  Lucia și dlui Iuraș Vincențiu, cu domiciliul 

în orașul Nădlac, str. Lacului, nr.16, județul Arad. 
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 a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 11 voturi ). 
          Se trece la pct.11. Proiect de hotărâre privind compensarea cu chiria a contravalorii 

lucrărilor de reparații la imobilul închiriat de către II Demian-Noaghi Livia, conform 
contractului de închiriere nr.4965/06.07.2018. 

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

forma propusă de către executiv, 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.12. Proiect de hotărâre privind aprobarea - Planului anual de resurse 
umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgenţă pe anul 2021. 
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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.13. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi 

acoperire a riscurilor orașului 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. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafeţe din parcela cu 

nr. top. 13691/56, evidenţiată  în  CF nr. 303476 Nădlac (Nr. CF vechi 2201), în folosinţă 

gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate personală, dlui Matica Ioan-Robert. 
  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.15. Proiect de hotărâre privind modificarea devizului general pentru 
proiectul cu denumirea "Amenajare strazi in orasul Nadlac, str. Viile Vechi si Cartierul Nou, 

judetul Arad", faza P.T.+ D.E.+C.S.    
  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.16. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse aferent 

semestrului II al anului școlar 2020-2021, pentru elevii din învățământul preuniversitar de 
stat.  

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.17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de distribuire 

a masei lemnoase din vegetația din afara fondului forestier național, aflată pe raza 
administrativ teritorială a Orașului 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.18. Proiect de hotărâre privind modificarea limitei de proprietate 

comună între parcelele evidențiate în CF nr. 305033 Nădlac, CF nr. 300132 Nădlac și CF nr. 
300130 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.19. Proiect de hotărâre privind unele măsuri pentru reglementarea 
serviciului de „Întreținere și amenajare a spațiilor verzi din orașul 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.20. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar 

a unor drumuri de exploatare și a unor canale. 
  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.21. Proiect de hotărâre privind introducerea investiției - ”Amenajare 
trotuare și parcări zona centrală, str. Nicolae Bălcescu, oraș Nădlac” în inventarul domeniului 

public al Orașului Nădlac. 
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  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.22. Diverse. 

Președintele de ședință prezintă cererea Agrovictoria Nădlac care a fost trimisă 
comisiilor de specialitate. 

Dl secretar general face precizarea că s-a depus din partea societății Agrovictoria 

Nădlac o cerere, prin care se solicită cumpărarea cu drept de preemțiune a terenului înscris în 
CF nr.310652 Nădlac, în baza dreptului de premțiune, fiind necesar să se dispună  evaluarea 
terenului pe baza unui raport de evaluare, urmând ca prețul de vânzare să fie aprobat prin 

hotărâre a consiliului local, cererea este una îndreptățită, fiind necesar să se emită aviz de 
principiu în acest sens. 

Nefiind alte discuții, președintele de ședință supune la vot emiterea avizului de principiu 

referitor la cumpărarea în baza dreptului de preemțiune a terenului înscris în CF nr.310652 
Nădlac, dispunerea  evaluării terenului pe baza unui raport de evaluare, urmând ca prețul de 
vânzare să fie aprobat prin hotărâre a consiliului local, societatea își va înscrie dreptul de 

proprietate asupra construcțiilor în cartea funciară nr.310652 Nădlac, fiind pronunțate 14 
voturi DA, 1 abținere- Onuțe Dan-Ioan. 

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 28.04.2021. 

 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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