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Anexa la HCL nr.124/21.09.2021 

PROCESUL VERBAL 
 

al şedinţei extraordinare din data de 31.08.2021 a Consiliului local Nădlac 

 
Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 31.08.2021 a 

fost convocată în baza Dispoziției primarului orașului Nădlac nr.293 din 31.08.2021, prin 

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

Ștefan, Patean Tiberiu, Vaș Ladislau, Suslak Marek-Andrei, Somrak Dușan, Franio Ștefan-
Emilian, Hegyes Mihai-Ferencz, Kelo Milan, Onuțe Dan-Ioan. Online participă dna consilier 
local Bonțea Maria-Carolina. Sunt absenți la lucrările ședinței consilierii locali: Albu Cosmin-

Cristian, Huszarik Alexandrina-Nicoleta. 
  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.293 din 31.08.2021 și deoarece este prezentă majoritatea consilierilor locali aflați în 
funcție la lucrările ședinței, este asigurat cvorumul necesar întrunirii, declarând în acest sens 

ședința legal constituită.  
În continuare, președintele de ședință- Vaș Ladislau, 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 extraordinare a 

Consiliului local din data de 31.08.2021. 

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

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unor drumuri 

de exploatare. 
Dl Paladie Răzvan-Florin propune inversarea pct.3 cu pct.2. 
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 extraordinare a 
Consiliului local Nădlac din data de 31.08.2021”, cu propunerea de modificare, fiind 
pronunțate 13 voturi DA, fiind întrunită majoritatea necesară adoptării hotărârii, votul necesar 

pentru adoptarea proiectului de hotărâre fiind majoritatea consilierilor prezenţi ( 7 voturi ). 
Se trece la pct.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar 

a unor drumuri de exploatare. 

Dl Kelo Milan face precizarea că a fost convocată dimineața o ședință de lucru, s-au 
analizat variantele de drum care se pot asfalta, există posibilitatea de a se depune proiect pe 

fonduri europene pentru asfaltarea drumurilor întabulate, acesta fiind motivul pentru care s-a 
propus de urgență acest proiect de hotărâre pe ordinea de zi. 

Dl Vaș Ladislau susține că există termen de depunere 1 lună, timp în care este necesar 

să se pregătească toată documentația. 
Dl primar face precizarea că  există posibilitatea accesării unei sume de până la 1 milion 

euro, cu 10 % finanțarea din partea bugetului local, propunerea fiind de asfaltare a unor 

drumuri agricole de necesitate. 
Dl Vaș Ladislau face precizarea că este necesar devierea circulației tractoarelor, 

drumurile în discuție în acest proiect de hotărâre sunt cele din spatele fostului IAS, pentru ca 

acestea să nu circule pe drum județean, sau național. 
Nefiind alte discuții referitor la acest punct, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind 

pronunțate 13 voturi DA, fiind întrunită majoritatea necesară aprobării, votul necesar fiind 

votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ). 
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Se trece la pct.3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli al 

Consiliului local al orașului Nădlac pe anul 2021. 
În acest moment, consilierii locali Bocea Alexandru-Marian, Paladie Răzvan-Florin, 

Abraham Milan-Iaroslav, Karkuș Radomir-Călin-Ștefan, Vaș Ladislau, Suslak Marek-Andrei 

părăsesc lucrările ședinței de consiliu. 
Dl secretar general constată faptul că dintr-un total de 13 consilieri locali prezenți la 

lucrările ședinței de consiliu ( 12 fizic, 1 online), rămân prezenți fizic 6 fizic, 1 online, astfel că 

din acest moment ședința consiliului local nu mai este statutară ( deoarece este necesar să fie 
prezenți un număr de 8 consilieri locali în funcție ), astfel nici punctul nr. 3 aflat de pe ordinea 
de zi nu mai poate să fie dezbătut sau supus spre aprobare. 

Nefiind alte discuții, dl secretar general, declară închise lucrările şedinţei extraordinare 
a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 31.08.2021. 
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare originale. 

 
 
           PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

                 LADISLAU VAȘ                SECRETAR GENERAL 

                                                                                ALEXANDRU GROS 
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