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Anexa la HCL nr.5/25.01.2022 

PROCESUL VERBAL 
 

al şedinţei ordinare din data de 28.12.2021 a Consiliului local Nădlac 

 
Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 28.12.2021 a fost 

convocată în baza Dispoziției primarului orașului Nădlac nr.400 din 22.12.2021, 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, Hegyes Mihai-Ferencz, Albu Cosmin-Cristian, Suslak Marek-Andrei, Kelo Milan. Online 
participă următorii consilieri locali: Bocea Alexandru-Marian, Onuțe Dan-Ioan.  

     La lucrările ședinței, din partea primăriei orașului Nădlac participă: primar Ioan-Radu 
Mărginean, secretar general Alexandru Gros, Gondec Pavel- șef serviciu buget, Istvanovicz 
Călin-Florin- arhitect-șef, 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.400 din 22.12.2021 și deoarece toți consilierii localil aflați în funcție sunt prezenți la 

lucrările ședinței, este asigurat cvorumul necesar întrunirii, declarând în acest sens ședința 
legal constituită.  

Dl secretar general solicită să se facă propuneri pentru alegerea președintelui de 

ședință pentru conducerea lucrărilor ședințelor consiliului local pentru o perioadă de 3 luni 
deoarece mandatul dnei Huszarik Alexandrina Nicoleta a expirat.  

 Dl Franio Ștefan-Emilian propune pe dl consilier Kelo Milan. 

 Dl Suslak Marek-Andrei propune pe dl consilier Paladie Răzvan-Florin. 
 Dl Paladie Răzvan-Florin propune pe dl consilier Hegyes Mihai-Ferencz. 

 Nefiind alte propuneri, se supune la vot prima propunere privind alegerea în funcția de 

președinte de ședință a dlui Kelo Milan, propunere care este aprobată cu 11 voturi DA, 4 
abținere: Paladie Răzvan-Florin, Suslak Marek-Andrei, Albu Cosmin-Cristian, Bocea Alexandru-
Marian, votul necesar aprobării fiind votul majorității consilierilor prezenți  ( 8 voturi ), această 

propunere fiind aprobată, celelalte două propuneri nu se mai supun la vot. 
În continuare, președintele de ședință- dl Kelo Milan, 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 28.12.2021. 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a 
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 24.11.2021. 

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

Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 26.11.2021. 
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a 

Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 15.12.2021. 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de zonare fiscală, a principiilor de 
evaluare a acestora în vederea actualizării zonării localității Nădlac. 
          6.Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, a impozitelor şi 

taxelor locale şi a altor taxe asimilate, a taxelor pentru ocuparea temporară a domeniului 
public/privat al orașului Nădlac, precum şi a amenzilor aplicabile pentru anul fiscal 2022. 
          7.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale aplicabile în anul fiscal 2022. 

 8.Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită, a unor imobile 
proprietatea orașului Nădlac, către SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE AL ORAȘULUI 
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NĂDLAC, pentru parcarea utilajelor, respectiv, pentru depozitarea materialelor folosite la 

activitatea de deszăpezire. 
  9.Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de vânzare a locuințelor 
pentru tineri, destinate  închirierii, situate în oraşul Nădlac, str. G. Coșbuc nr. 54, Jud. Arad, 

construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe. 
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor apartamente situate în orașul 

Nădlac, str. George Coșbuc, nr.54. 

          11.Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul 
privat al oraşului Nădlac, aflate în administrare și folosință la Compania de Apă Arad S.A., în 
vederea scoaterii din funcțiune prin casare. 

          12.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării apartamentului situat în orașul 
Nădlac, str. G. Coșbuc  nr. 54,  et.1, ap.5, jud. Arad, evidențiat în C.F. nr. 305290-C1-U5 
Nădlac, către d-na Sidor Anda Laura. 

13.Diverse. 
Dl primar susține că având în vedere faptul că este pandemie, deoarece prețurile la 

gaz, energie electrică au crescut, alimente la fel, retrage de pe ordinea de zi pct.5. Proiect de 

hotărâre privind aprobarea indicatorilor de zonare fiscală, a principiilor de evaluare a acestora 
în vederea actualizării zonării localității Nădlac. Nu este  momentul oportun pentru ridicarea 
impozitelor și taxelor prin actualizarea zonelor. 

Dl Kelo Milan întreabă dacă există posibilitatea ca acest proiect de hotărâre să fie 
asumat pe ordinea de zi de către un alt initiator și să fie supus spre aprobare în cadrul 

ședinței. 
Dl secretar general susține că nu există această posibilitate, dacă acest proiect de 

hotărâre este retras de către initiator, un alt initiator trebuie să reia procedura de 

transparență, iar proiectul de hotărâre se poate vota doar anul viitor, cu aplicabilitate din anul 
2023. 

Dl Paladie Răzvan-Florin susține că la acest punct, s-a trimis pe email o hartă cu 

propunerea de zonare, fără să existe explicații, care este justificarea propunerii, dacă se poate 
la punctul Diverse, cei care au propus această variantă să ofere explicații. 

Dl Kelo Milan întreabă ce se întâmplă dacă nu sunt de acord cu retragerea acestui 

punct de pe ordinea de zi. 
 Dl secretar general precizează că inițiatorul își poate retrage proiectul de hotărâre în 
orice moment. 

Deoarece nu există alte propuneri de modificare a ordinei 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 28.12.2021”, cu propunerea de retragere a pct.5, 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 
extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 24.11.2021. 
 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 24.11.2021”, 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 procesului verbal al ședinței 
ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 26.11.2021. 
 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 26.11.2021”, 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 procesului verbal al ședinței 
extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 15.12.2021. 
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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 15.12.2021”, 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.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, 
a impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate, a taxelor pentru ocuparea temporară a 
domeniului public/privat al orașului Nădlac, precum şi a amenzilor aplicabile pentru anul fiscal 

2022. 
Președintele de ședință întreabă consilierii locali dacă există discuții sau propuneri. 
Dl Karkuș Radomir susține că există un amendament la acest proiect de hotărâre, 

astfel:  
Având în vedere creșterea impozitului în anul fiscal 2021 cu 250 % pentru persoanele 

fizice care dețin spații comerciale, consideră ca fiind o greșeală această majorare și se propune 

scăderea indicelui de calcul de la 1 la 0,7 la art.458 Calculul impozitului pe clădirile 
nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice alin (1) pentru clădiri nerezidențiale 
achiziționate, aceeași diminuare a indicelui de calcul de la 1,3 la 1 la art.460 Calculul 

impozitului/taxei pe clădirile deținute de persoanele juridice alin (2) pentru clădirile 
nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice. 

Dl Paladie Răzvan-Florin susține că este nedumerit în ce privește această propunere, 

deoarece în ședințele comisiilor de specialitate nu a existat nici un amendament. 
Dl Karkuș Radomir susține că propunerea aparține grupului consilierilor locali PMP, 

UDSCR, PNL, Pro România. 
Dl Paladie Răzvan-Florin susține că nu s-a primit nimic în acest sens, putea să se spună  

despre amendament, majoritatea vor plăti la fel, nu s-a primit nici o justificare, este impactul 

destul de mare asupra bugetului, ne permitem oare scăderea acestora la persoane fizice și 
juridice care au activitate comercială, scădem impozitele, scădem veniturile, iar pe urmă vom 
solicita consiliului județean bani deoarece nu vom avea suficiente fonduri, se scad impozitele 

deoarece unii de aici să nu plătească taxe mai mari. 
Dl Kelo Milan face precizarea că în anul 2021 impozitele în acest sens s-au ridicat cu 

250 %, ceea ce a fost în plină criză, vânzările au fost scăzute, trebuie ridicat atunci când 

există discrepanțe între persoane fizice și juridice, acestea atunci au fost puse în fața faptului 
împlinit, atunci când s-a făcut această majorare nu s-a efectuat nici o statistică, acum trebuie 
făcută statistică. 

Dl Abraham Milan susține că a discutat cu agenții economici, majoritatea merg pe zero, 
ei sunt cei care dau salarii în Nădlac, se propune iertarea acestora în anul 2022, iar în anul 
2023 să se revină înapoi. 

Dl Kelo Milan susține că această propunere  s-a efectuat să nu existe diferențe între 
persoane fizice și juridice, care și le pot scădea la impozit. 

Dl Paladie Răzvan-Florin este de părere că această scădere este una foarte mare, se 
pune întrebarea dacă ne permitem acest lucru, sunt cheltuielile lunare cu salarii, acum se vor 
acorda și tichete de vacanță, salariile vor fi actualizate. 

Dl Gondec Pavel susține că impozitarea este una corectă, majoritatea proprietarilor  
sunt persoane fizice fără activitate care au dat imobilul în chirie, la activitate comercială există 
alt tip de impozitare, care se face funcție de raport de evaluare, există posibilitatea deducerii, 

la persoane fizice există un tabel, impozitarea se face pe suprafață și funcție de coeficienți, la 
persoane juridice se face raport cu valoarea impozabilă pentru impozit, existând situații de 
exemplu când evaluatorii, la clădiri identice, stabilesc valori diferite, chiar diferențe foarte mari, 

de exemplu la unul ieșind valoarea de 50.000 lei, iar la celălalt de 100.000 lei, este de acord 
cu sprijinirea mediului de afaceri, dacă se dorește aplicarea, ok, de câțiva ani a fost menținut 
același nivel de impozitare, același impozit a fost menținut de aproximativ 8 ani, însă cu 

această diminuare nu se va putea asigura nici măcar funcționarea din veniturile proprii, iar 
repartizarea sumelor depinde de gradul de colectare, vom scădea impozitele, însă vom ajunge 
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să cerem mai mult. 

Dl primar susține că deoarece este un an de pandemie, este necesar sprijinirea 
agenților economici, prețurile la energie electrică, gaz au crescut, fiind vorba doar de acest an. 

Dl Kelo Milan susține că persoanele fizice care dețin locuință și închiriază un spațiu mai 

obțin venit suplimentar, la persoanele juridice aceste cheltuieli nu se pot deduce, deoarece nu 
aparțin de firmă. 

Dl Gondec Pavel  susține că există mai multe modalități de deducere conform 

contractului de închiriere. 
Dl Kelo Milan susține că anumite cheltuieli nu se pot deduce, deoarece bunurile 

respective aparțin altcuiva, de exemplu la subzidire, zugrăvire. 

Dl Gondec Pavel susține că acestea se pot prevedea în contractul de închiriere, se pot 
deduce la cheltuieli. 

Dl Kelo Milan este de părere că acea creștere a impozitului  cu 250 % pentru această 

categorie de persoane în anul 2021 a fost o aberație. 
Dl Paladie Răzvan-Florin susține că având în vedere doar actualizarea de salarii, 

cheltuielile vor crește cu 10 %, unde sunt alte cheltuieli, energie electrică, tichete de vacanță, 

deficitul va fi unul foarte mare, avem nevoie de bani pentru depunerea de proiecte la 
Ministerul Dezvoltării, este nevoie mare de bani, această micșoare fiind una nejustificată, se 
vor cere în acest caz bani mai mulți de la județ. 

Dl Kelo Milan este de părere că nici acea creștere cu 250 % nu a fost una justificată. 
Dl Paladie Răzvan-Florin susține că în această situație, deficitul va fi unul mai mare, dar 

vom cere bani mai mulți, care este logica, își asumă aceasta cei care au făcut propunerea. 
Dl viceprimar susține că societățile comerciale care își desfășoară activitatea în Nădlac, 

sunt în pierdere, sunt mulți care aduc bani de acasă, dacă impozitele se mențin așa cum au 

fost, vor intra mulți în faliment, în această situație de la cine se vor mai lua impozitele, la unii 
segmentul de lucru a fost închis în pandemie, guvernul a promis ajutor, însă niciodată nu a 
făcut nimic, să arătăm că ne pasă de ei, se pune întrebarea dacă acești agenți economici 

dispar, impactul economic care ar fi, să întindem mâna și să ajutăm, cu acest procent de 
diminuare nu se va îmbogăți oricum nimeni. 

Dl Onuțe Dan susține că întrebe în oraș și cetățenii cum se descurcă, de aproximativ o 

lună s-au făcut scumpiri la gaz, energie electrică, salariile vor crește, nu se va putea acoperi 
întreținerea, va fi greu atât pentru societăți, cât și pentru cetățeni, va fi greu, unii poate își vor 
închide activitatea, sunt cetățeni care lucrează la Arad, sunt în șomaj, să avem grijă de ei, nu 

doar o dată la 4 ani. 
Dl Paladie Răzvan-Florin susține că nu este împotriva scăderii, a fost o greșeală, 

executivul a fost cel care a făcut propunerea. 

Dl Kelo Milan susține că cel care a greșit, ar trebui să își asume greșeala. 
Dl Gondec Pavel  aduce aminte că consiliul local a aprobat posibilitatea de reducere a 

impozitelor cu 50 %, sau chiar și scutirea în ce privește impozitul pe clădire, a fost un sprijin 
pentru agenții economici, însă nu a depus nimeni nici o solicitare, probabil atunci cifra de 
afaceri a crescut. 

Dl Paladie Răzvan-Florin susține că în această situație din partea PSD se depune un 
amendament în sensul reducerii de la 0,095 % la 0,090 % a coeficientului la clădiri la toate 
persoanele fizice, deoarece și cetățenii duc greul, dacă tot scădem și ne permitem, să se scadă 

la toată lumea. 
Dl Suslak Marek-Andrei întreabă cine își asumă propunerea care a fost prezentată de 

către dl Karkus Radomir. 

Dl Kelo Milan susține că așa cum s-a mai precizat, această propunere este asumată de 
către grupul de consilieri locali PMP, UDSCR, PNL, Pro România. 

Dl Somrak Dusan face precizarea că consilierii locali să nu uite că au fost aleși de către 

cetățeni, să-i reprezinte cu cinste, onoare, nu să-i facă de rușine, în baza actului care a fost 
primit de la cetățeni, iau decizii, oamenii vorbesc cu ei, solicitările sunt ale oamenilor, să nu 
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înreunăm situația oamenilor de afaceri. 

Nefiind discuții referitor la acest punct, președintele de ședință supune la vot 
amendamentul prezentat de către dl Karkuș Radomir, scăderea indicelui de calcul de la 1 la 
0,7 la art.458 Calculul impozitului pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor 

fizice alin (1) pentru clădiri nerezidențiale achiziționate, aceeași diminuare a indicelui de calcul 
de la 1,3 la 1 la art.460 Calculul impozitului/taxei pe clădirile deținute de persoanele juridice 
alin (2) pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele 

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

Dl Kelo Milan întreabă dacă se cunoaște care ar fi impactul asupra bugetului având în 

vedere propunerea de reducere a impozitului pe clădiri la persoane juridice. 
Dl Albu Cosmin-Cristian susține că din moment ce s-a propus și aprobat reducerea 

impozitului la agenții economici, și la cetățeni este nevoie să fie acordat un ajutor financiar, 

deoarece și persoanele de rând se confruntă cu aceeași problemă, există riscul de a-și pierde 
locul de muncă, utilitățile au crescut. 

Dl Kelo Milan precizează că se constată că nu există făcut impactul bugetar având în 

vedere propunerea de diminuare. 
Președintele de ședință supune la vot amendamentul propus de către dl Paladie 

Răzvan-Florin, reducerea de la 0,095 % la 0,090 % a coeficientului la clădiri la toate 

persoanele fizice, fiind pronunțate 4 voturi DA: Paladie Răzvan-Florin, Albu Cosmin-Cristian, 
Suslak Marek-Andrei, Bocea Alexandru-Marian, 11 abținere: Huszarik Alexandrina-Nicoleta, 

Abraham Milan-Iaroslav, Karkuș Radomir-Călin-Ștefan, Patean Tiberiu, Vaș Ladislau, Bonțea 
Maria-Carolina, Somrak Dușan, Franio Ștefan-Emilian, Hegyes Mihai-Ferencz, Kelo Milan, 
Onuțe Dan-Ioan, nefiind întrunită majoritatea necesară aprobării, votul necesar fiind votul 

majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ). 
Proiectul de hotărâre cu propunerea de mai sus aprobată este supus la vot, fiind 

pronunțate 15 voturi DA, 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 privind aprobarea taxelor speciale aplicabile în 

anul fiscal 2022.  

Nefiind 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.7. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită, a unor 
imobile proprietatea orașului Nădlac, către SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE AL 
ORAȘULUI NĂDLAC, pentru parcarea utilajelor, respectiv, pentru depozitarea materialelor 

folosite la activitatea de deszăpezire. 
Nefiind discuții referitor la acest punct, președintele de ședință supune la vot proiectul 

de hotărâre, 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 actualizarea Regulamentului de vânzare a 

locuințelor pentru tineri, destinate  închirierii, situate în oraşul Nădlac, str. G. Coșbuc nr. 54, 
Jud. Arad, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe. 
 Nefiind discuții referitor la acest punct, președintele de ședință supune la vot proiectul 

de hotărâre, 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.9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor apartamente 

situate în orașul Nădlac, str. George Coșbuc, nr.54. 
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 a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 11 voturi ). 
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          Se trece la pct.10. Proiect de hotărâre trecerea unor bunuri din domeniul public în 

domeniul privat al oraşului Nădlac, aflate în administrare și folosință la Compania de Apă Arad 
S.A., în vederea scoaterii din funcțiune prin casare. 

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 apartamentului situat 

în orașul Nădlac, str. G. Coșbuc  nr. 54,  et.1, ap.5, jud. Arad, evidențiat în C.F. nr. 305290-
C1-U5 Nădlac, către d-na Sidor Anda Laura. 

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 a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 11 voturi ). 
 Se trece la pct.12. Diverse. 

Dl Hegyes Mihai Ferencz susține că zonarea a fost retrasă, se poate convoca ședința 
extraordinară și se pune din nou pe ordinea de zi. 

Dl secretar general susține că este vorba de o nouă procedură, fiind vorba de un alt 

inițiator al proiectului de hotărâre, procedura pe transparență se reia din nou, care durează 30 
zile lucrătoare. 

Dl Hegyes Mihai Ferencz susține că consiliul local se poate convoca peste 2 zile, ce se ia 

dreptul acestora să voteze. 
Dl secretar general susține că conform legii nr.52/2003, fiind vorba de alt inițiator al 

proiectului de hotărâre, hotărârea se poate supune spre aprobare doar în anul 2022, cu 
aplicabilitate din anul 2023. 

Dl Hegyes Mihai Ferencz susține că acum nu există decât 2 zone, ceea ce s-a dorit să 

existe toate 4 zonele, și C și D. 
Dl Paladie Răzvan-Florin susține că a primit propunerea de zonare la orele 16,00 înainte 

de ședință, nu este lămurit ce înseamnă fiecare propunere, care sunt criteriile, cineva ar trebui 

să le explice. 
Nefiind alte discuții, dl Kelo Milan- preşedinte de şedinţă, declară închise lucrările 

şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 28.12.2021. 

 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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