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Anexa la HCL nr.52 din 28.04.2021 

 
 

 

PROCESUL VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 30.03.2021 a Consiliului local Nădlac 

 

 
Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 30.03.2021 a fost 

convocată în baza Dispoziției primarului orașului Nădlac nr.110 din 24.03.2021, 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. 
     La lucrările ședinței, din partea primăriei orașului Nădlac participă: secretar general 

Gros Alexandru, Pop Ioan- polițist local Serviciul Poliției Locale, Socaciu Flavius- comandant 

Poliția orașului Nădlac, Kresan-Andrei- referent casa de cultură care asigură sonorizarea 
înregistrării ședinței, Ianecsko Alina- consilier juridic, Iasovics Claudiu Andrei- inspector 

compartiment protecția datelor cu caracter personal care asigură înregistrarea audio-video a 
ședinței.  

    Dl primar Ioan-Radu Mărginean lipsește motivat, atribuțiile acestuia fiind delegate 

viceprimarului orașului Nădlac. 
    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.110 din 24.03.2021 și deoarece este prezent un număr de 15 consilieri locali aflați în 
funcție la lucrările ședinței, este asigurat cvorumul necesar întrunirii, declarând în acest sens 

ședința legal constituită ( toți consilierii locali sunt prezenți ). 
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 30.03.2021. 

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

Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 23.02.2021. 
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea comasării loturilor imobilelor situate în orașul 

Nădlac, parcelele evidențiate în CF nr. 317119 Nădlac, CF nr. 307088 Nădlac. 
4.Proiect de hotărâre privind „Obligaţiile şi răspunderile care  revin instituţiilor publice, 

agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a localităţii”. 

          5.Proiect de hotărâre privind constituirea grupului de lucru în vederea identificării 
așezărilor informale. 
          6.Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor a 
serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli, pentru anii 
școlari 2021-2022, 2022-2023. 

          7.Proiect de hotărâre privind constatarea îndeplinirii condițiilor de suspendare a plății 
chiriei rezultate din contractul de închiriere nr. 4965/06.07.2018, încheiat între Oraşul Nădlac 
şi I.I. Demian-Noaghi Livia.  

  8.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru Serviciul Public de Salubrizare al 
orașului Nădlac, pentru activitatea de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice și 
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pentru activitatea de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în 

funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț. 
          9.Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unui canal. 
          10.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor terenuri 

proprietatea privată a orașului Nădlac, situate în intravilanul orașului Nădlac. 
 11.Proiect de hotărâre privind modificarea prețului de vânzare a unor terenuri 
proprietatea privată a orașului Nădlac, situate în intravilanul orașului Nădlac. 

 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi  funcţionare a 
Consiliului Local al oraşului Nădlac. 
 13.Raportul Poliției Locale referitor la activitatea desfășurată în anul 2020. 

          14.Raportul primarului asupra stării  economice, sociale şi de mediu a Oraşului Nădlac 
în anul 2020. 
          15.Procesul  verbal  referitor la inventarierea bunurilor oraşului Nădlac pe anul 2020. 

          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 30.03.2021”, 
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 23.02.2021. 
Preşedintele de şedinţă întreabă consilierii dacă există discuții referitor la procesul 

verbal. 

 Deoarece nu există discuții cu privire la procesul verbal, se supune la vot „proiectul de 
hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din 
data de 23.02.2021”, acesta fiind aprobat cu 15 voturi DA, votul necesar pentru adoptarea 

proiectului de hotărâre este votul majorității consilierilor prezenţi ( 8 voturi). 
Se trece la pct.3. Proiect de  hotărâre privind aprobarea comasării loturilor imobilelor 

situate în orașul Nădlac, parcelele evidențiate în CF nr. 317119 Nădlac, CF nr. 307088 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.4. Proiect de hotărâre privind „Obligaţiile şi răspunderile care  revin 
instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a localităţii”. 
          Dl Kelo Milan consideră că este un proiect de hotărâre care stabilește obligațiile care 

revin, atât instituțiilor publice, agenților economici, cât și cetățenilor, considerând că 
cetățenilor nu are de ce să le revină obligația de a săpa șanțurile. 

 Dl Vaș Ladislau susține că sunt cetățeni care întrețin domeniul public, casa, fațada, 
meținerea curățeniei, însă cu șanțurile este o problemă, sunt care au moloz în șanț, acum de 
exemplu deoarece se vor asfalta str. Primăverii, Lacului, primăria procedează la săparea 

șanțurilor, sunt foarte multe podețe înfundate, dacă oamenii le-ar curăța, nu s-ar înfunda. 
 Dna Huszarik Alexandrina Nicoleta susține că săpat și înteținere șanț nu reprezintă 
același lucru. 

 Dl Somrak Dusan face precizarea că oamenii nu au de unde să știe la ce cotă trebuie 
săpat șanțul, problema e că unii își sapă, alții nu, atunci când își pun podeț, cu tub, s-ar putea 
să nu fie la cota necesară, poate ca tubul care se pune să nu fie de dimeniune potrivită, cel 

mai bine ar fi să existe sprijin de la primărie, în ce privește tuburile, să fie efectuate 
măsurătorile necesare în privința adâncimii, problema este și faptul că nu toți cetățenii sapă 
odată. 
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 Dl Kelo Milan propune ca săparea șanțurilor să fie trecută ca o obligație a primăriei, 

deoarece cetățenii nu cunosc cotele de săpare, iar aceștia să aibă doar obligația de întreținere 
a acestora. 
         Dl Onuțe Dan-Ioan susține că de exemplu pe strada unde locuiește, unde ar trebui să 

existe șanț, trece coloana de gaz, canalizarea, oamenii nu pot fi lăsați să sape de capul lor. 
 Dl Vaș Ladislau susține că unii cetățeni ar avea pretenția ca și coloana de gaz să fie 
după pomii lor, să nu cumva să-i mute, trebuie odată să fie o normalitate, acostamentul 

trebuie să existe, șanțurile trebuie curățate, desfundate, precum și podețele, tuburile să fie 
îngropate așa cum trebuie. 
 Dna Huszarik Alexandrina Nicoleta susține că pe str. I. L. Caragiale, ceilalți vecini nu au 

tub, dumneaei are. 
 Dl Vaș Ladislau susține că fiecare cetățean trebuie să întrețină ceea ce are în fața casei, 
în intersecții sigur face primăria, sunt unii care și-au ridicat podețele, trotuarele, s-au inundat 

case la oameni, deoarece șanțurile și podețele sunt astupate, să se aplice amenzi unde nu se 
respectă, sunt situații unde chiar dacă există șanț, apa nu curge, deoarece este înfundat, unii 
au pretenția deoarece și-au ridicat podețele, drumul să fie făcut după acestea, toți trebuie să 

aibă șanț în fața casei, cine are bunul simț sapă, cine nu, nu. 
 Dl Somrak Dusan susține că primăria este cea care trebuie să facă pentru toți 
măsurătorile în ce privește șanțurile. 

 Dl secretar general susține că oamenii nu pot executa săparea șanțurilor de capul lor, ci 
sub stricta supraveghere a primăriei, care trebuie să dea cotele, aceștia trebuind să aibă din 

partea primăriei acord de săpătură. În ce privește intervențiile pe domeniul public, există o 
altă hotărâre adoptată de către consiliul local unde se reglementează toate aceste aspecte. 
         Nefiind alte discuții referitor la acest punct, proiectul de hotărâre în forma propusă de 

către executiv este supus la vot, fiind pronunțate 8 voturi DA: Albu Cosmin-Cristian, Bocea 
Alexandru-Marian, Paladie Răzvan-Florin, Abraham Milan-Iaroslav, Karkuș Radomir-Călin-
Ștefan, Patean Tiberiu, Vaș Ladislau, Suslak Marek-Andrei, 7 abținere: Bonțea Maria-Carolina, 

Somrak Dușan, Kelo Milan, Onuțe Dan-Ioan, Franio Ștefan-Emilian, Hegyes Mihai-Ferencz, 
Huszarik Alexandrina-Nicoleta, fiind întrunită majoritatea necesară aprobării, votul necesar 
fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ). 

          Se trece la pct.5. Proiect de hotărâre privind constituirea grupului de lucru în vederea 
identificării așezărilor informale. 
 Dl Somrak Dusan întreabă pe ce criteriu au fost alese persoanele care fac parte din 

grupul de lucru. 
 Dl secretar general face precizarea că în lege este prevăzut cine va face parte din 
această comisie, fiind necesar completarea acesteia cu încă un membru. 

 Se face propunerea ca dl Somrak Dusan să facă parte din această comisie, fiind 
pronunțate 14 voturi DA, 1 abținere Somrak Dusan. 

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 neasumarea responsabilității organizării și 
derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor a 
serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli, pentru anii 

școlari 2021-2022, 2022-2023. 
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 constatarea îndeplinirii condițiilor de 

suspendare a plății chiriei rezultate din contractul de închiriere nr. 4965/06.07.2018, încheiat 

între Oraşul Nădlac şi I.I. Demian-Noaghi Livia.  
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Nefiind alte discuții referitor la acest punct, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind 

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

Se trece la pct.8. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru Serviciul Public 

de Salubrizare al orașului Nădlac, pentru activitatea de măturat, spălat, stropirea și 
întreținerea căilor publice și pentru activitatea de curățare și transport al zăpezii de pe căile 
publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț. 

Dl Somrak Dusan întreabă cine va încasa tarifele aferente acestui serviciu public, și de 
la cine, de la cetățeni, de la societăți comerciale, unde există case părăsite. 

Dl secretar general face precizarea că este vorba despre servicii care vor fi prestate de 

serviciul de salubrizare pentru primărie, este vorba de serviciul care este deja înființat, nu 
individual la persoane fizice sau juridice. 

Dl Kelo Milan este de părere că s-ar putea asigura acest lucru unde nu locuiește nimeni, 

sau unde nu se curăță, ar fi bine să existe și aceste tarife, de exemplu și pentru tăiere iarbă, 
avem motocositoare, dar poate nu avem destui oameni pentru acest lucru. 

Dl secretar general susține că este necesar să se analizeze și necesarul de personal pe 

organigramă, la ședința viitoare, precum și cheltuielile salariale, s-ar putea încasa bani și din 
cosit. 

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

forma propusă de către executiv, fiind 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.9. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar 
a unui canal. 

Nefiind discuții referitor la acest punct, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind 
pronunțate 15 voturi DA, fiind întrunită majoritatea necesară aprobării, votul necesar fiind 
votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ). 

          Se trece la pct.10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie 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 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 modificarea prețului de vânzare a unor 

terenuri proprietatea privată a orașului Nădlac, situate în intravilanul orașului Nădlac. 
Dl Kelo Milan susține că s-a solicitat la ședința anterioară să se precizeze în scris dacă 

s-a primit de către evaluator din partea primăriei adresa de la Consiliul județean care face 
referire la situația terenului. 

Dl Paladie Răzvan-Florin susține că la ședința anterioară dl Istvanovicz Călin-Florin a 

precizat că au fost trimise către evaluator toate documentele care au fost solicitate de către 
acesta pentru evaluare, s-a efectuat schimbul de documente, acest teren urmând să fie 
racordat la utilități de pe str. Peneș Curcanu. 

Dl Kelo Milan susține că în acest moment există două evaluări de teren diferite, iar cel 
de-al doilea evaluator, dacă primăria nu a pus la dispoziție, nu avea de unde să știe că mai 
există ceva document. 

Dl Somrak Dusan întreabă dacă cei doi evaluatori au avut la dispoziție aceleași 
documente, de ce există două valori diferite. 

Dl Paladie Răzvan-Florin susține că răspunsul arhitectului-șef a fost că acesta a 

comunicat toate documentele care s-au solicitat de către evaluator. 
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Dl Vaș Ladislau susține că piața este cea care reglează prețul, deoarece cele două 

evaluări au stabilit prețuri diferite, se va vedea atunci când se scot la licitație, dacă se vând 
sau nu, iar în situația în care se va constata la mai multe licitații că nu se pot vinde, se poate 
propune diminuare de preț, poate se vând la prețul stabilit, sumele intră în bugetul orașului, 

oricum avem deficit în buget, piața fiind cea care reglează prețul. 
Dl Somrak Dusan susține că orice evaluare se face la obiect, piața se poate supralicita 

în situația în care există mai mulți solicitanți. 

Dl Vaș Ladislau întreabă în câte situații s-au majorat prețurile la licitație. 
Dl Kelo Milan susține că consiliul local este pus să-și însușească raportul de evaluare, 

care conține însă acte lipsă, consilierii nu pot să-și asume ceva ce nu este în regulă. 

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 Regulamentului de 
organizare şi  funcţionare a Consiliului Local al oraşului Nădlac. 

Dl Kelo Milan face precizarea că din partea grupului UDSCR și PMP s-a depus 
amendament, o parte din documentație se referă la transparență, iar o parte se referă la 

Regulament. 
Dl secretar general susține că din acel amendament depus, toate propunerile de 

completare invocate se află deja în Regulament, în afară de ținerea ședințelor de consiliu 

online pe Facebook, procedură care este una destul de greu de realizat, deoarece sistemul de 
sonorizare deținut nu este destul de performant. 

Dl Somrak Dusan susține că în ce privește art.9, președintele de ședință se alege 

pentru 3 luni, un consilier local putând să fie ales de 5 ori într-un mandat, mandatul putând să 
fie și succesiv, ceea ce înseamnă că practic este suficient ca pe durata mandatului de consiliu 
să fie președinte de ședință un număr de 3 consilieri locali. 

Dl Paladie Răzvan-Florin susține că s-a efectuat această propunere, ca urmare a 
faptului că și în mandatele de consiliu anterioare, nu toți consilierii locali au dorit să 
îndeplinească această funcție, unii dintre ei, chiar dacă au fost propuși, au refuzat această 

funcție, dacă vor exista propuneri, nu va fi nici o problemă. 
Dna Huszarik Alexandrina-Nicoleta este de părere că această funcție trebuie respectată, 

precum și prevederile legale în domeniu. 

Dl Kelo Milan susține că nu trebuie persistat în greșelile trecutului, toți consilierii locali 
să aibă posibilitatea să fie președinte de ședință, procedura nu trebuie să fie una restrictivă, 

trebuie să ne ajutăm reciproc unii pe alții, nu este echitabil, există colegi capabili care pot face 
acest lucru. 

Dl Somrak Dusan este de părere că fiecare consilier local ar trebui să dețină într-un 

mandat cel mult două mandate de președinte de ședință, care pot să fie și consecutive. La art. 
17 se precizează că ședințele comisiilor de specialitate sunt publice, precum și ședințele de 
consiliu, trebuie să existe acces public în sală, se propune transmiterea live, nu stocarea 

acestora și pe urmă să fie puse pe site peste 2 săptămâni înregistrările acestora. Participarea 
consilierilor locali la ședință poate să fie fizic sau online, în situații execpționale, care este 
definită la începutul regulamentului, participarea online pe motivul că consilierul local care 

este și reprezentant al unei societăți și își face o delegație că este plecat din localitate, 
reprezentând societatea în altă parte, iar în același timp participă la lucrările ședinței, nu este 
în regulă. 
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Dl Paladie Răzvan-Florin face precizarea că în situația în care un consilier local are 

delegație de serviciu de la o societate la care este angajat, are dreptul să participe la lucrările 
ședinței online, fiind în interesul localității. 

Dl Kelo Milan este de părere că consilierul local care este delegat de societatea la care 

este angajat pe o perioadă de câteva luni în America, poate să fie activ ca și consilier local, 
însă nu cunoaște problemele orașului, fiind plecat din localitate, eventual să se stabilească să 
poată fi delegat o singură dată. 

Dl Somrak Dusan este de părere că ședințele de consiliu ar trebui să se desfășoare cu 
participare fizică, iar în situațiile excepționale expres prevăzute, cum este pandemia și alte 
situații, să fie și online. 

Dl secretar general susține că de exemplu o situație execepțională poate să reprezinte 
și  situația în care consilierul local își rupe piciorul, să poată participa la ședință online. 

Dl Hegyes Mihai Ferencz susține că așa cum el iși rupe din timpul său să participe la 

ședința de consiliu fizic, așa și alții trebuie să participe fizic la acestea și să facă bine pentru 
localitate. 

Dl secretar general susține că în regulament nu s-a precizat care poate să fie durata 

mandatului președintelui de ședință, 3 luni sau o durată mai scurtă, precum și ținerea 
ședințelor ordinare, înainte era stabilit că acestea se țin de regulă ultima marți din lună, iarna 
orele 16,00, vara orele 17,00. 

Dl Kelo Milan este de părere că deoarece există mai multe propuneri de modificarea 
regulamentului, fiecare dintre acestea să fie supuse pe rând la vot. 

Dl Somrak Dusan este de părere că este bine ca în ce privește ținerea ședințelor 
ordinare, ar fi foarte bine să fie așa cum era și până acum, astfel fiecare consilier local are 
posibilitatea de a se organiza, în ce privește ședințele extraordinare/de îndată acestea nu pot 

să fie anticipate, acestea să poată să fie ținute și online, însă cele ordinare să fie doar cu 
participare fizică. 

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

- proiectul de hotărâre în forma propusă de către inițiator, fiind pronunțate 15 abțineri 
- proiectul de hotărâre cu propunerea ca mandatul președintelui de ședință să fie de 

3 luni, iar ținerea ședințelor ordinare să fie de regulă ultima marți din lună, vara 

orele 17,00, iarna orele 16,00, 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, votul necesar 
fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ), fiind întrunită 

majoritatea necesară aprobării 
- propunerile UDSCR și PMP nu se mai supun la vot, deoarece varianta de mai sus a 

întrunit majoritatea necesară aprobării 
Se trece la pct.13. Raportul Poliției Locale referitor la activitatea desfășurată în anul 

2020. 

Dl Socaciu Flavius susține că raportul a fost trimis consilierilor pe email, face precizarea 
că poliția locală a fost în subordinea poliției orașului pe timp de pandemie, aceasta a ajutat 
mult activitatea poliției, din lipsă de efective, activitatea a fost desfășurată cu patrule mixte în 

comun cu poliția orașului, iar de aproximativ 15 ani gestionează coloana de camioane. 
Dl Franio Ștefan susține prezentarea pe scurt a raportului de activitate de către dl Pop 

Ioan, deoarece nu toți cunosc ce conține acesta. 

Dl Pop Ioan susține că din luna martie 2020, poliția locală se află în subordinea poliției 
orașului, participând la combaterea pandemiei, gestionare și fluidizarea coloanei de camioane, 
siguranța și ordinea cetățeanului, desfășurând activitatea în patrule mixte cu poliția orașului, 

curățarea șanțurilor, curățenia orașului, acesta fost un an atipic, deoarece timpul alocat a fost 
diminuat, principalele acțiuni desfășurate fiind pandemia, curățenia, coloana de camioane. 
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Dl Onuțe Dan-Ioan susține că oricine a ieșit din localitate, a văzut poliția locală la 

datorie, aceasta a fost în subordinea poliției orașului, a asigurat paza, coloana. 
Dl Vaș Ladislau prezintă minuta care s-a consemnat ca urmare a ședinței care a avut 

loc în data de 29.03 la Prefectura Arad, la care au participat reprezentanți IPJ Arad, Poliția 

orașului Nădlac, Serviciul Poliției Locale Nădlac, DRDP Timișoara, Primăria orașului Nădlac, ca 
urmare a nemuțumirilor agenților economici a căror activitate a fost perturbată ca urmare a 
amplasării indicatorului rutier la sens giratoriu la urcare pe autostradă, ca măsură s-a efectuat 

propunerea de montare sub acel indicator a exceptării unor categorii de vehicole, respectiv 
autoturisme și riverani, restul semnalizărilor rutiere nefiind modificate, propunere care se va 
aplica experimental, astfel încât acea bretea să nu fie blocată, dl prefect a afirmat că în 

situația în care vor exista solicitări, se va pune la dispoziție de la circulația rutieră Arad un 
echipaj care să vină în sprijin dacă va fi nevoie. 

Dl Kelo Milan este de părere că este foarte bine că se va instala acest semn adițional 

pentru cei care sunt riverani, care desfășoară activitatea în localitate să poată trece, care au 
sediu, mașină înmatriculată, reședința în Nădlac, însă 98 % nu au reședință. 

Dl Socaciu Flavius susține că după ce poliția locală nu se va mai afla sub coordonarea 

poliției orașului, se va proceda la încheierea unui protocol de colaborare, iar în ce privește 
dovada de riveran, aceasta se va putea dovedi cu orice document prin care se adeverește   
că-și desfășoară activitatea în oraș, CMR, existența unui punct de lucru. Foarte important 

pentru poliția locală ar fi achiziționarea unui autoturism nou, precum și suplimentarea acestui 
serviciu cu combustibil. 

Dl Somrak Dusan face precizarea că cunoaște activitatea poliției locale prin prisma 
funcției de viceprimar, în ce privește dovada de riveran, cum va face dovada cel care intră în 
localitate, cum va argumenta. 

Dl Socaciu Flavius susține că dovada vor fi chitanțe, facturi, documente justificative, 
acestea se vor stabili de comun acord cu operatorii economici, documente privind sediu social, 
bonuri, acte de firmă, dovada punct descărcare în localitate etc. 

Dl Onuțe Dan Ioan susține că la ședința viitoare ar trebui alocate sumele necesare 
pentru achiziționare mașină nouă pentru poliția locală, iar în ce privește benzina propune 
suplimentarea cotei la 500 litri benzină/lună. 

Dl Kelo Milan susține că există posibilitatea achiziționării autoturismului în leasing, cu 
avans de 5 %, iar restul să fie achitat cu plata în rate. 

Dl Socaciu Flavius face precizarea că poliția orașului, la solicitarea consiliului local, 

poate depune un raport de activitate, având în vedere situația care a fost anul trecut, va 
prezenta raportul de activitate privind poliția orașului Nădlac anul viitor privind activitatea 
desfășurată în anul acesta. 

         Nefiind alte discuții, se trece la pct.14. Raportul primarului asupra stării  economice, 
sociale şi de mediu a Oraşului Nădlac în anul 2020, dl primar lipsește la lucrările ședinței, fiind 

plecat din localitate, astfel că în situația în care există întrebări, se pot face în scris sau se vor 
adresa dlui primar la ședința viitoare. 

Se trece la pct.15. Procesul  verbal  referitor la inventarierea bunurilor oraşului Nădlac 

pe anul 2020, deoarece nu există discuții, materialul fiind trimis pe email, se trece la pct.16. 
Diverse. 

Dl Hegyes Mihai susține că din partea grupului de consilieri locali UDSCR și PMP se va 

depune o cerere privind modificarea zonării orașului. 
Dl Kelo Milan susține că s-a trimis pe email bugetul local propus pentru transparență, a 

fost afișat, acesta nu conține subcapitole, poate din greșeală, să fie trimise și acestea pentru a 

se putea formula propuneri. 
Dl Somrak Dusan susține că nu sunt anexate nici cererile și nici referatele de 

specialitate, doar propunerea de buget. 
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Dl Vaș Ladislau susține că se va organiza o ședință, bugetul conține acoperirea 

proiectelor aflate în derulare, deoarece există deficit, ședință la care se vor purta discuții 
asupra bugetului. 

Dl Kelo Milan susține că dacă bugetul a fost afișat, sumele s-au împărțit deja. 

Dl Vaș Ladislau susține că sumele sunt insuficiente pentru ce există propuneri, fiind 
deficit, dacă se va putea, se va propune rectificare de buget. 

Dl Paladie Răzvan-Florin susține că bugetul de stat a fost aprobat prin hotărâre de 

guvern, iar în termen de 45 zile de la publicarea acestuia, este necesar să fie aprobat de 
consiliul local, marți s-a aprobat bugetul de consiliul județean, iar miercuri deja era necesar să 
fie publicat local pentru afișare la transparență, se va organiza o ședință cu consilierii locali 

după Paște și se va discuta fiecare propunere în parte. 
Dl Kelo Milan susține că sunt corpuri de iluminat în curtea primăriei, de ce nu se dau 

cine dorește să-și monteze pe stâlp privat să le preia, stau acolo de un an fără nici o utilitate. 

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 30.03.2021. 

 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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