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Anexa la HCL nr.123/21.09.2021 

 
PROCESUL VERBAL 

 
al şedinţei ordinare din data de 31.08.2021 a Consiliului local Nădlac 

 
Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 31.08.2021 a fost 

convocată în baza Dispoziției primarului orașului Nădlac nr.283 din 25.08.2021, 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 următorii 
consilieri locali: Albu Cosmin-Cristian, Huszarik Alexandrina-Nicoleta, Bonțea Maria-Carolina.  

      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. 

 Locuitori ai orașului prezenți: preot Cotoraci Alexandru- reprezentant Biserica ortodoxă 
română, Porubski Liana- învățătoare, reprezentant Eclessia Nădlac. 
  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.283 din 25.08.2021 și deoarece toți consilierii locali 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- 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 ordinare a Consiliului 
local din data de 31.08.2021. 

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

Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 27.07.2021. 
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a 

Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 06.08.2021. 
4.Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri ca făcând parte din domeniul 

public al UAT Nădlac, precum şi transmiterea acestora în folosinţă Operatorului regional S.C. 
COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. 
          5.Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită, către Inspectoratul 
pentru Situații de Urgență ”Vasile Goldiș” al județului Arad, a unor spații necesare desfășurării 

activității punctului de lucru SMURD Nădlac. 
          6.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării suprafeței imobilului situat în orașul 
Nădlac, parcela cu nr.CAD 1686/2. 
          7.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 598 mp, 

parcela cu nr.cad.302244, evidențiată în CF nr.302244 Nădlac, situat în orașul Nădlac, str. 
Ludovit Boor, nr.12, jud. Arad, dnei Cseman Ludmila-Ana, cu domiciliul în orașul Nădlac, str. 
Victoriei, nr.51, bl.A, sc.B, et.2, ap.6, jud. Arad. 
  8.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri cu ocazia reprezentării, de către 
Cabinet Avocat Vodă Petru Rareș, a intereselor Orașului Nădlac în fața instanțelor 

judecătorești,  Dos.2588/117/2021, reclamant Panfora Oil& Gas SRL. 
          9.Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unor drumuri 
de exploatare și a unui canal. 
          10.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării finanțărilor nerambursabile alocate 
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din fondurile  bugetului local al Orașului Nădlac  pentru activităţi nonprofit de interes local în 

anul 2021. 
          11.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, în baza dreptului de premțiune,a 
terenului în suprafață de 17066 mp, parcela cu nr. cad.308924, evidențiată în CF nr.308924 
Nădlac, situat în raza UAT Nădlac, intravilan trup izolat, Societății Agricole Agroslavia Nădlac, 

cu sediul în Nădlac, str. N. Bălcescu, nr.6, județul Arad. 
 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, în baza dreptului de preemțiune,a 
terenului în suprafață de 3068 mp, parcela cu nr. cad.313057, evidențiată în CF nr.313057 
Nădlac, situat în raza UAT Nădlac, intravilan trup izolat, str. Fermierul Est, nr.7, dlui Kmety 

Ioan, cu sediul în Nădlac, str. Mărășești, nr.44, județul Arad. 
13.Proiect de hotărâre privind darea în administrare a activității de măturat, spălat, 

stropirea și întreținerea căilor publice, respectiv, curățatul și transportul zăpezii de pe căile 
publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț,  către Serviciul 
Public  de Salubrizare al orașului Nădlac,  și aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Serviciului Public de Salubrizare al Orașului Nădlac. 
 14.Prezentarea scrisorii de intenție  S.C. HOFMA INVEST S.R.L. nr.4858/28.07.2021. 

15.Diverse. 
 Dl Kelo Milan susține că din partea grupului de consilieri locali PMP și UDSCR există 

propunerea de retragere a pct.10, pe considerentul că nu au reușit toate ONG să-și depună 
cereri de finanțare cu documentația aferentă în termenul stabilit, e vorba de moralitate, 
sesiunea a expirat în luna august. 
 Dl primar solicit o pauză pentru consultare. 

 După pauză, dna Bonțea Maria Carolina anunță de faptul că nu va vota la pct.7 de pe 
ordinea de zi, aceasta din motive personale. 
 Dl primar face precizarea că nu retrage pct.10 al ordinei de zi, procedurile au fost 
demarate, au fost efectuate demersurile de publicare în Monitorul Oficial, s-a postat pe site, 

iar rezultatul este necesar să fie consemnat prin hotărâre. 
 Dl Somrak Dusan susține că nu va vota în ce privește pct.10 al ordinei de zi. 

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 31.08.2021”, 

fiind pronunțate 14 voturi DA, 1 abținere- Somrak Dusan, 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 27.07.2021. 
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 27.07.2021”, 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 

extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 06.08.2021. 
Preşedintele de şedinţă întreabă consilierii dacă există discuții referitor la procesul 

verbal. 
Dl Somrak Dusan susține că are dreptul de a fi în concediu legal, a  anunțat de acest 

lucru, iar la ședința anterioară a fost trecut absent la lucrările ședinței, solicitând modificarea 

în procesul verbal, în sensul că să se completeze că a fost absent motivat. 
 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 06.08.2021”, cu propunerea de completare, acesta fiind aprobat cu 14 
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voturi DA,  1 abținere Somrak Dusan, votul necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre 

este votul majorității consilierilor prezenţi ( 8 voturi ). 
Se trece la pct.4. Proiect de hotărâre privind privind declararea unor bunuri ca făcând 

parte din domeniul public al UAT Nădlac, precum şi transmiterea acestora în folosinţă 
Operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. 

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.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită, către 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Vasile Goldiș” al județului Arad, a unor spații 
necesare desfășurării activității punctului de lucru SMURD Nădlac. 
         Dna Bonțea Maria Carolina întreabă ce presupune această dare în folosință gratuită, 
doar locația sau și utilitățile. 
          Dl secretar general precizează că se dă în folosință gratuită doar locația. 

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.6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării suprafeței imobilului 

situat în orașul Nădlac, parcela cu nr.CAD 1686/2. 
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 aprobarea vânzării terenului în suprafață 
de 598 mp, parcela cu nr.cad.302244, evidențiată în CF nr.302244 Nădlac, situat în orașul 
Nădlac, str. Ludovit Boor, nr.12, jud. Arad, dnei Cseman Ludmila-Ana, cu domiciliul în orașul 
Nădlac, str. Victoriei, nr.51, bl.A, sc.B, et.2, ap.6, jud. Arad. 

Nefiind discuții sau propuneri referitor la acest punct, proiectul de hotărâre este supus la 
vot, fiind pronunțate 14 voturi DA, 1 abținere: Bonțea Maria Carolina, 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 unor măsuri cu ocazia 

reprezentării, de către Cabinet Avocat Vodă Petru Rareș, a intereselor Orașului Nădlac în fața 
instanțelor judecătorești,  Dos.2588/117/2021, reclamant Panfora Oil& Gas SRL. 

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.9. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar 
a unor drumuri de exploatare și a unui canal. 

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.10. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării finanțărilor 
nerambursabile alocate din fondurile  bugetului local al Orașului Nădlac  pentru activităţi 

nonprofit de interes local în anul 2021. 
Dl Kelo Milan face precizarea că în această situație deoarece dl primar nu a retras acest 

punct de pe ordinea de zi, se va abține de la vot, desi susține ambele alocări de buget, însă 
nu ar fi corect ca aceste două sume să fie alocate doar către cele două entități, o greșeală s-a 
produs la data postării pe site a anunțului, în sensul că era trecută luna august ca termen de 

depunere a proiectelor, când de fapt termenul de depunere a fost 02.08, nu este corect ca 
suma să fie repartizată doar la cei doi solicitanți, singura care a știut de termenul de depunere 
a fost Biserica evanghelică, cealaltă se pare că ar fi depus după termen, propunerea este de 
amânare și să fie analizate toate cererile, deoarece între timp s-au mai depus și altele, 
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deoarece în această sictuație ceilalți vor rămâne pe dinafară. 

Dna Porubski Liana susține că reprezintă Eclesia Nădlac, fiind responsabil proiect, s-a 
produs o neînțelegere, nu dorește nici să se scuze, nici să acuze, a văzut pe site ca data de 
depunere luna august, astfel a considerat că este timp pentru depunerea proiectului, când de 
fapt data de depunere era 02.08, ar trebui reconsiderată poziția, nu este singura în această 

situație, la fel este și situația la Salașan. 
Dl Paladie Răzvan-Florin face precizarea că după ședința extraordinară se va face 

pauză, urmând să fie o ședință de îndată, fiind propusă pe ordinea de zi o rectificare de buget, 
urmând a fi suplimentate sumele, urmând a se organiza o altă sesiune de depunere a 

proiectelor, cu toată procedura de publicare pe site și în Monitorul Oficial, singura diferență 
fiind doar că aceste entități vor primi sumele mai devreme cu aproximativ 20 zile, iar celelalte 
le vor primi mai târziu. 

Dl Kelo Milan susține că doar două entități au știut să depună aceste proiecte, celelalte 
9 entități nu au știut de termenul de depunere, cel mai corect ar fi ca toate aceste sume să fie 

repartizate peste 1 lună la toate entitățile în același timp. 
Dl Paladie Răzvan-Florin precizează că se vor putea depune toate proiectele din nou, 

comisia se va întruni și va analiza, aceste sume care sunt deja analizate de către comisie, 
precum și proiectele, presupun lucrări care necesită să fie executate în cel mai scurt timp, care 

chiar se află în curs de derulare, fiind necesară finalizarea acestora. 
Dl Kelo Milan este de părere că având în vedere și faptul că datele de pe site au fost 

eronate, procedura ar trebui să fie reluată și aceasta să fie făcută corect, fără să existe discuții 
că data a fost greșit pusă pe site. 

Dl primar precizează că eroarea a existat doar pe prima pagină, dacă se deschidea 
anunțul pe pagina următoare, pe acesta data a fost trecută corect, neexistând nici o greșeală. 

Dl Hegyes Mihai susține că rugămintea este ca să se aloce sumele la toată lumea, fără 
discuții, să nu fie scandal ca și cu indicatorul în limba slovacă. 

Dl primar face precizarea că chiar pentru ca toată lumea să aibă posibilitatea să-și 
depună aceste proiecte, ca să nu existe discuții, situația fiind urgentă, s-a propus o rectificare 
de buget, la ședința de îndată, care se va ține imediat după ședința ordinară. 

Dl Gondec Pavel aduce aminte că a existat un asemenea precedent în anul 2016, când 
s-a mai deschis încă o sesiune de depunere proiecte, data la care Biserica ortodoxă  a depus 

un proiect, fiind schimbate atunci ușile de la Biserică. 
Nefiind alte discuții sau propuneri referitor la acest punct, proiectul de hotărâre este 

supus la vot, fiind pronunțate 7 voturi DA: Paladie Răzvan-Florin, Abraham Milan-Iaroslav, 
Karkuș Radomir-Călin-Ștefan, Vaș Ladislau, Suslak Marek-Andrei, Bocea Alexandru-Marian, 

Albu Cosmin-Cristian, 8 abținere: Bonțea Maria-Carolina, Kelo Milan, Somrak Dușan, Onuțe 
Dan-Ioan, Franio Ștefan-Emilian, Hegyes Mihai-Ferencz, Patean Tiberiu, Huszarik Alexandrina-
Nicoleta, nefiind 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, în baza dreptului de 
premțiune,a terenului în suprafață de 17066 mp, parcela cu nr. cad.308924, evidențiată în CF 
nr.308924 Nădlac, situat în raza UAT Nădlac, intravilan trup izolat, Societății Agricole 
Agroslavia Nădlac, cu sediul în Nădlac, str. N. Bălcescu, nr.6, județul Arad. 

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 a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 11 voturi ). 
         Se trece la pct.12.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, în baza dreptului de 
preemțiune,a terenului în suprafață de 3068 mp, parcela cu nr. cad.313057, evidențiată în CF 

nr.313057 Nădlac, situat în raza UAT Nădlac, intravilan trup izolat, str. Fermierul Est, nr.7, dlui 
Kmety Ioan, cu sediul în Nădlac, str. Mărășești, nr.44, județul Arad. 
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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 a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 11 voturi ). 

Se trece la pct.13. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a activității de 
măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, respectiv, curățatul și transportul 

zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț,   
către Serviciul Public  de Salubrizare al orașului Nădlac,  și aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare al Serviciului Public de Salubrizare al Orașului Nădlac. 

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.14. Prezentarea scrisorii de intenție  S.C. HOFMA INVEST S.R.L. 
nr.4858/28.07.2021. 
          Dl Paladie Răzvan-Florin susține că în comisia de urbanism s-a discutat cu 

reprezentantul societății, în prima etapă ar fi necesar  elaborarea unui raport de evaluare 
asupra terenului, fără a exista un raport de evaluare nu se poate merge mai departe, acesta 
ar fi primul pas. 
 Dl Somrak Dusan susține că s-a analizat în ședința comisiei de urbanism, propunerea ar 

fi să vină la lucrările ședinței să-și prezinte interesele ambii parteneri pentru a se cunoaște 
intențiile tuturor, pentru a se discuta cu ei, unul este nădlăcan, orice investitor este binevenit, 
însă ar fi bine să se poarte discute cu toți partenerii acestei societăți. 
 Dl Vaș Ladislau susține că deci ceea ce se dorește este să fie prezenți la lucrările 

ședinței ambii parteneri. 
 Dl Somrak Dusan susține că în situația în care se dorește să se facă o investiție de 10 
milioane euro, sigur investitorul este interesat să vină să prezinte intențiile la ședința de 
consiliu. 

 Dl primar susține că nici investitorul italian care avea intenția în trecut să facă  o 
investiție pentru o fabrică de pampers nu a fost invitat la lucrările ședinței, se pune întrebarea 
dacă acest investitor va putea să vină, se pare că doar la anumite persoane se fac asemenea 
solicitări. 
 Dl Paladie Răzvan-Florin susține că următoarea etapă este stabilirea prețului, e normal 

să se facă o întrunire cu toți partenerii, ar fi bine ca investitorul să fie invitat când va exista 
deja evaluarea terenului. 
 Dl Somrak Dusan este de părere că ar fi bine să nu se stagneze, ca nu cumva acest 
investitor să se răzgândească. 

 Dl Bocea Alexandru-Marian precizează că oricine dorește să facă o investiție este 
binevenit, salută inițiativa de dezvoltare a orașului, cu precizarea să se încerce să se evite 
orice piedică investitorului, evaluarea terenului este necesară, poate nu este neapărat să se 
efectueze vânzarea terenului, ci o variantă ar fi și concesionarea, care pe termen lung ar fi 

mai avantajoasă și clauzele contractuale care pot fi oferite investitorului pot fi mult mai 
avantajoase, putând să se creeze o relație mai bună. 
 Dl Kelo Milan susține că este foarte bine că există cerere scrisă și pentru altă zonă, 
unde există un potențial investitor, nu s-a înțeles însă dacă este vorba de 20 ha sau 30 ha, 

este foarte bine că se vor crea locuri de muncă, varianta de concesionare probabil va aduce 
un venit mai mare, este poate o variant mai bună decât varianta vânzării. 
          Nefiind alte discuții, se trece la pct.15. Diverse. 

Președintele de ședință susține că există trimis consilierilor din partea dlui secretar 
general un referat prin care acesta informează despre situația cimitirelor. 

Dl secretar general susține că intenția este de informare a executivului și a consiliului 
local, cimitirele sunt înscrise în cărți funciare, proprietar fiind comuna sau orașul Nădlac, 
aceste cărți funciare ar trebui să fie actualizate în baza unor lucrări cadastrale, să fie 
actualizate, să fie stabilită geometria, suprafața corectă a cimitirelor, urmând să fie înscrise  și 
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construcțiile existente pe aceste terenuri, case mortuare, capele, care aprțin cultelor 

religioase, urmând ca acestora să fie acordat un drept de folosință, ultima etapă fiind darea în 
administrare, Legea nr.102/2014 este cea care reglementează regulamentul de organizare și 
funcționare a cimitirelor. 

Dl Kelo Milan susține că probabil toate aceste demersuri presupun și o anumită sumă 

de bani. 
Dl secretar general susține că nu s-a făcut un calcul, posibil să nu fie nevoie de 

rectificare de buget, deoarece sigur nu va fi nevoie de mai mult de 5000 lei, se va proceda la 
încheierea unui contract de prestări servicii cu un topograf, în unele CF sunt notări încă din 

anul 1912, sume în buget pentru încheierea de contract de prestări servicii există, dacă cumva 
va fi nevoie, se va solicita la rectificarea de buget din luna septembrie. 

Dl Kelo Milan ridică problema serviciului poliției locale, nu înțelege ce concurs se 
organizează în cadrul acestui serviciu, care este scopul concursului, din moment ce există 
aprobat în organigrama acestui serviciu un număr de 10 posturi, iar numărul polițiștilor locali 

este tot de 10. 
Dl secretar general face precizarea că este vorba de 8 posturi, iar numărul polițiștilor 

locali este 10, cele două posturi există la compartiment urbanism. 
Dl Kelo Milan susține că a fost supus spre aprobarea consiliului local la o ședință 

anterioară un proiect de hotărâre prin care s-a propus înființarea a două posturi de polițiști 
locali, proiect de hotărâre care s-a și aprobat, fiind însușită și propunerea făcută de către dl 
consilier Paladie Călin-Florin de înființare a unui post în cadrul compartimentului urbanism, 
astfel nu înțelege care este logica acestui concurs. 

Dl secretar general face precizarea că s-a făcut o confuzie, deoarece acel proiect de 
hotărâre de înființare a două posturi la poliția locală nu a fost avizat favorabil pentru 
legalitate, iar la data respectivă dl Kelo Milan și-a însușit propunerea făcută de către  dl 
consilier Paladie Călin-Florin de înființare a unui post în cadrul compartimentului urbanism, 

cele două propuneri nu aveau cum să fie aprobate simultan, deoarece sunt în contradicție, 
tocmai asta a fost și ideea de înființare a două posturi la compartimentul urbanism, deoarece 
la poliție locală există un număr de 8 posturi. 

Dl Kelo Milan susține că s-a făcut confuzie, între ceea ce s-a propus și ce s-a aprobat, 
în proiectul de hotărâre s-a trecut înființarea a două posturi la poliția locală și 1 post la 

compartiment urbanism. 
Dl secretar general face precizarea că varianta de înființare a două posturi la poliția 

locală a fost neavizată din punct de vedere legal de către acestas, iar dacă ar fi trecut așa 
proiectul de hotărâre cum susține dl Kelo Milan, ar fi trimis un referat de nelegalitate către 

Instituția Prefectului referitor la nelegalitatea hotărârii adoptate. 
Nefiind alte discuții, dl Vaș Ladislau- preşedinte de şedinţă, declară închise lucrările 

şedinţei ordinare 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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