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Anexa la HCL nr.6/25.01.2022 

 
PROCESUL VERBAL  

 

al şedinţei extraordinare din data de 04.01.2022 a Consiliului local Nădlac 
 

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 04.01.2022 a 
fost convocată în baza Dispoziției primarului orașului Nădlac nr.2 din 03.01.2022, prin 
convocator şi înmânarea invitaţiilor, fiind convocată de îndată. 

 La lucrările şedinţei participă consilierii locali: Bocea Alexandru-Marian, Karkuș Radomir-
Călin-Ștefan, Patean Tiberiu, Somrak Dușan, Vaș Ladislau. Online sunt prezenți la lurările 
ședinței: Huszarik Alexandrina-Nicoleta, Onuțe Dan-Ioan, Franio Ștefan-Emilian, Paladie 

Răzvan-Florin, Bonțea Maria-Carolina, Kelo Milan. Lipsesc consilierii: Albu Cosmin-Cristian, 
Abraham Milan-Iaroslav, Hegyes Mihai-Ferencz, Suslak Marek-Andrei. 

     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.2 din 03.01.2022 și deoarece este prezent un număr de 11 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- 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 extraordinare a 
Consiliului local din data de 04.01.2022. 
          2.Proiect de  hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local din 

anii precedenți a deficitului secțiunii de dezvoltare pentru anul 2021. 
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 extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 
04.01.2022”, toți consilierii prezenți fiind de acord- 11 voturi DA, fiind întrunită majoritatea 
necesară adoptării hotărârii, votul necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre fiind 

majoritatea consilierilor prezenţi ( 6 voturi ). 
Se trece la pct.2. Proiect de  hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul 

bugetului local din anii precedenți a deficitului secțiunii de dezvoltare. 
Dl Kelo Milan întreabă câți dintre consilierii locali știau de această rezervă. 
Dl Paladie Răzvan-Florin face precizarea că se preconiza această situație având în 

vedere sumele primite la finalul anului, precum și cele rămase de la trotuare. 
Dl Gondec Pavel precizează că este vorba de sumele din excedent, anul trecut suma s-a 

votat la data aprobării bugetului, este o procedură standard care se supune spre aprobare în 

fiecare an. 
Nefiind alte discuții referitor la acest punct, deoarece toate cele trei comisii de 

specialitate acordă aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 11 

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

Dl Bocea Alexandru-Marian precizează că lucrările privind pavarea trotuarelor din zona 

centrală nu sunt de cea mai bună calitate, sumele plătite sunt destul de mari, există deja 
valuri, deși lucrarea este făcută doar de câteva săptămâni, rigolele nu sunt făcute cum 
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trebuie, deoarece dl primar și dl viceprimar sunt de față probabil aceștia au ținut legătura cu 

constructorul, întreabă dacă s-a făcut recepția lucrării. 
Dl primar face precizarea că rigolele nu se află în proiect, acestea au fost făcute de 

cetățeni pe banii lor, recepția lucrării nu este încă efectuată, dacă se constată aceste 

probleme, acestea vor fi remediate de către constructor. 
Dna Bonțea Maria Carolina susține că confirmă cele precizate de către dl Bocea, există 

asemenea probleme, de exemplu la casa dlui Kresan pe str. 1 Decembrie. 

Dl Bocea Alexandru-Marian susține că în anumite locuri există deja valuri, se pune 
întrebarea cum vor arăta aceste trotuare peste câțiva ani, din moment ce acum arată deja 
așa. 

Președintele de ședință face precizarea că aceste discuții sunt în afara ordinei de zi 
deoarece la ședință extraordinară nu există diverse. 

Nefiind alte întrebări, sugestii sau discuții, dl Kelo Milan- preşedinte de şedinţă, declară 

închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 
04.01.2022. 

 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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