
Registru de evidență a Dispozițiilor emise de către Primarul
Orașului Nădlac pe anul 2019

Nr.
crt.

Data CONȚINUTUL PE SCURT AL DISPOZIȚIEI

1. 03.01.2019
privind atribuirea de numere de înregistrare pentru
documentele intrate, create sau expediate de către

Primăria Orașului Nădlac

2. 03.01.2019 privind acordarea premiului de excelență d-nei DOVAL
ANA, în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017

3. 03.01.2019
privind acordarea premiului de excelență d-nului

ZELENAK GHEORGHE, în conformitate cu prevederile Legii
nr. 153/2017

4. 03.01.2019 privind convocarea Consiliului local al orașului Nădlac în
ședința extraordinară din data de 08.01.2019

5. 03.01.2019
privind punerea în aplicare a mandatului de executare a
sancțiunii obligării la prestarea unei activități în folosul

comunității a numitului Columpar Pavel

6. 03.01.2019
privind drepturile salariale pentru activitatea prestată în
proiecte finanțate din fonduri europene, prevăzute de

art.16, alin 1 din L.153/2017. d-lui Zimbran Darius

7. 03.01.2019

privind drepturile salariale pentru activitatea prestată în
proiecte finanțate din fonduri europene, prevăzute de
art.16, alin 1 din L.153/2017. d-nei Mazuch Marinela

Luminița Felicia

8. 03.01.2019
privind drepturile salariale pentru activitatea prestată în
proiecte finanțate din fonduri europene, prevăzute de

art.16, alin 1 din L.153/2017. d-lui Cralic Ioan

9. 03.01.2019
privind drepturile salariale pentru activitatea prestată în
proiecte finanțate din fonduri europene, prevăzute de

art.16, alin 1 din L.153/2017. d-lui Iasovics Claudiu Andrei

10. 03.01.2019 privind instituirea curatelei pentru apărarea intereselor
minorei Sidor Alexandra – Dușana

11. 07.01.2019 privind numirea d-nei Drienovski Ingrid în funcția de
referent TP II , în cadrul Cabinetului primarului



12. 08.01.2019 privind încetarea plății indemnizației de însoțitor a
domnului Labai Carol

13. 08.01.2019

privind stabilirea organizării și executării instruirii în
domeniul situațiilor de urgență,aprobarea tematicii și a

graficului de instruire a salariaților din aparatul de
specialitate, din serviciile și instituțiile aflate în

subordinea Consiliului local Nădlac pentru anul 2019

14. 10.01.2019 privind încadrarea d-nei Lakatos Clara la Primăria orașului
Nădlac, în funcția de asistent personal

15. 11.01.2019

privind încadrarea în categoria de pericol de incendiu a
persoanelor juridice în vederea stabilirii taxei speciale

destinate susținerii finanțării cheltuielilor de întreținere și
funcționare a Serviciului Voluntar pentru Situații de

Urgență Nădlac

16. 11.01.2019
privind punerea în aplicare a mandatului de executare a
sancțiunii obligării la prestarea unei activități în folosul

comunității a numitului Radici Stefan

17. 11.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al funcționarului
public Aldea Ioan

18. 11.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al funcționarului
public Călușeriu Ramona Cristina

19. 11.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al funcționarului
public Cioarsă Ioan

20. 11.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al funcționarului
public Cralic Ioan

21. 11.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al funcționarului
public Deteșan Camelia Ana

22. 11.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al funcționarului
public Doval Ana

23. 11.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al funcționarului
public Fabri Alena

24. 11.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al funcționarului
public Ghenghiu Ana

25. 11.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al funcționarului
public Ghenghiu Mihai Radu

26. 11.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al funcționarului
public de conducere Gondec Pavel



27. 11.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al funcționarului
public de conducere Gros Alexandru

28. 11.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al funcționarului
public Haiduc Otilia Rujena

29. 11.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al funcționarului
public Halași Diana Anabela

30. 11.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al funcționarului
public Horvath Elena

31. 11.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al funcționarului
public Iasovics Claudiu Andrei

32. 11.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al funcționarului
public Ilieș Ioana Dorina

33. 11.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al funcționarului
public de conducere Istvanovicz Călin Florin

34. 11.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al funcționarului
public Kelo Maria

35. 11.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al funcționarului
public Kelo Andrei Milan

36. 11.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al funcționarului
public Leginszki Susana Mihaela

37. 11.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al funcționarului
public Liptak Vlasta

38. 11.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al funcționarului
public Luca Ioan

39. 11.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al funcționarului
public Nagy Gyuriș Krokoș Ana

40. 11.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al funcționarului
public Plausiti Gabriel Dorin

41. 11.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al funcționarului
public Pleș Eugenia

42. 11.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al funcționarului
public Șinca Anca Stela

43. 11.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al funcționarului
public Solingher Blazenka Elisabeta

44. 11.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al funcționarului
public Szaiak Veronica



45. 11.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al funcționarului
public Szidor Iana

46. 11.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al funcționarului
public Zelenak Gheorghe

47. 14.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al d-nei Avram Liliana
Daniela

48. 14.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al d-lui Bencze Stefan

49. 14.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al d-nei Dan Maria
Vlasta

50. 14.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al d-lui Demian Noaghi
Bujor Dimitrie

51. 14.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al d-lui Farkaș Ștefan

52. 14.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al d-lui Iamrișka Ioan
Cristian

53. 14.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al d-lui Iancsok Mihai
54. 14.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al d-nei Ianecsko Alina
55. 14.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al d-lui Iuraș Ioan

56. 14.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al d-lui Mermeze
Mihai Vasile

57. 14.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al d-lui Mînzat Ștefan
Marcel

58. 14.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al d-nei Nagy Szende
Melinda

59. 14.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al d-nei Neamț
Cristina Paulina

60. 14.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al d-lui Pește Vasile
Cristian

61. 14.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al d-nei Polaceac
Maria

62. 14.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al d-nei Porubszki
Maria

63. 14.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al d-nei Roszkoș
Dorina

64. 14.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al d-lui Roszkoș Ioan
65. 14.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al d-lui Sas Cornel Ion
66. 14.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al d-lui Simion Ioan
67. 14.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al d-lui Șinka Pavel



68. 14.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al d-lui Slavko Dușan
69. 14.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al d-lui Turian Andrei
70. 14.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al d-lui Unc Adrian

71. 14.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al d-lui Zimbran Darius
Petru

72. 14.01.2019 privind stabilirea indemnizației viceprimarului orașului
Nădlac

73. 14.01.2019 privind stabilirea indemnizației primarului orașului Nădlac

74. 15.01.2019 privind încetarea Contractului Individual de Muncă al d-
nei Babinszki Corina

75. 15.01.2019 privind încadrarea d-nei Hajduk Albina Elisabeta la
Primăria orașului Nădlac, în funcția de asistent personal

76. 15.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al funcționarului
public Angerer Băran Dan Claudiu

77. 15.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al funcționarului
public Cervenak Milanko

78. 15.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al funcționarului
public Cotoraci Claudiu

79. 15.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al funcționarului
public Galamboș Arthur Mihai

80. 15.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al funcționarului
public Hekkel Pavel

81. 15.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al funcționarului
public Lehoczki Pavel Milan

82. 15.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al funcționarului
public Nica Adrian Iliuță

83. 15.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al funcționarului
public Nica Ferco Alin

84. 15.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al funcționarului
public Pop Ioan

85. 15.01.2019 privind stabilirea salariului de bază al funcționarului
public Șiadik Ioan

86. 16.01.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Busuioc
Vlastimila Iveta

87. 16.01.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale d-lui Iaroș
Rudolf Andrei



88. 16.01.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Iaroș
Ștefania

89. 16.01.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Mazuch
Marinela Luminița Felicia

90. 16.01.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Mihoc
Lavinia Bianca

91. 16.01.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Paulo
Iarmila Dana

92. 16.01.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale d-lui Bozsan
Iosif Laurențiu

93. 16.01.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Mako
Jelmira

94. 16.01.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale d-lui Harazin
Andrei

95. 16.01.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale d-lui Kresan
Andrei Ovidiu

96. 17.01.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale asistentului
personal – Milenceanu Angelica

97. 17.01.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale asistentului
personal – Michalcsak Maria

98. 17.01.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale asistentului
personal – Butăriță Olimpia

99. 17.01.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale asistentului
personal – Stoico Susana

100. 17.01.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale asistentului
personal – Marecek Monica Dana

101. 17.01.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale asistentului
personal – Leginszki Elena

102. 17.01.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale asistentului
personal – Rozsa Luminița Andrea

103. 17.01.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale asistentului
personal – Crnaci Nicoleta Monica

104. 17.01.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale asistentului
personal – Matuska Maria Susana

105. 17.01.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale asistentului
personal – Babău Ana



106. 17.01.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale asistentului
personal – Szuchanszki Pavel

107. 17.01.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale asistentului
personal – Troancheș Emilia

108. 17.01.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale asistentului
personal – Balog Karina Felicia

109. 17.01.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale asistentului
personal – Balint Ana Rujena

110. 17.01.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale asistentului
personal – Bogoș Aurelia

111. 17.01.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale asistentului
personal – Leștyan Dana Liliana

112. 17.01.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale asistentului
personal – Cosoi Viorica Elena

113. 17.01.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale asistentului
personal – Blaga Melinda Lucia

114. 17.01.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale asistentului
personal – Piu Elena

115. 17.01.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale asistentului
personal – Dumitru Elena

116. 17.01.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale asistentului
personal – Coiș Milan

117. 17.01.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale asistentului
personal – Boța Rozalia

118. 17.01.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale asistentului
personal – Ivașcu Ioan

119. 17.01.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale asistentului
personal – Petelenciuc Mariana

120. 17.01.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale asistentului
personal – Perța Rodovica

121. 17.01.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale asistentului
personal – Babinszki Corina

122. 17.01.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale asistentului
personal – Ciul Gheorghe Marius

123. 17.01.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale asistentului
personal – Morong Maria



124. 17.01.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale asistentului
personal – Dodu Maria Ana

125. 17.01.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale asistentului
personal – Hosu Lavinia Ioana

126. 17.01.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale asistentului
personal – Boldica Gheorghe

127. 17.01.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale asistentului
personal – Paulik Ioan

128. 17.01.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale asistentului
personal – Rubei Anamaria

129. 17.01.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale asistentului
personal – Farkaș Ileana

130. 17.01.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale asistentului
personal – Stîngaciu Rozalia

131. 17.01.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale asistentului
personal – Barany Maria

132. 17.01.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale asistentului
personal – Flueraș Laura Mioara

133. 17.01.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale asistentului
personal – Rada Leon

134. 22.01.2019 privind convocarea Consiliului local al orașului Nădlac în
ședința ordinară din data de 29.01.2019

135. 22.01.2019 privind încadrarea d-nei Boncalo Sofia la Primăria orașului
Nădlac, în funcția de asistent personal

136. 22.01.2019

privind programarea și efectuarea anuală a acțiunilor
necesare realizării operațiunii de autoevaluare în vederea
elaborării Raportului asupra sistemului de control Intern

managerial la data de 31 decembrie 2018 la nivelul
Primăriei orașului Nădlac și a entităților subordonate

137. 22.01.2019

privind stabilirea măsurilor pentru remedierea
deficiențelor constatate de Compartimentul Audit Intern

în urma misiunii de audit ad-hoc “Gestionarea și
justificarea consumului de carburant-2018” referitoare la

desemnarea persoanei responsabile cu întocmirea și
depunerea la Serviciul Buget – Compartiment

Contabilitate-Casierie a justificărilor consumului de
carburant



138. 22.01.2019

privind stabilirea măsurilor pentru remedierea
deficiențelor constatate de Compartimentul Audit Intern

în urma misiunii de audit ad-hoc “Gestionarea și
justificarea consumului de carburant-2018” referitoare la

elaborarea normativului de consum de carburant

139. 22.01.2019

privind stabilirea măsurilor pentru remedierea
deficiențelor constatate de Compartimentul Audit Intern

în urma misiunii de audit ad-hoc “Gestionarea și
justificarea consumului de carburant-2018” referitoare la

elaborarea procedurii de lucru privind utilizarea
microbuzelor școlare, întocmirea foilor de parcurs și a

FAZ

140. 22.01.2019

privind stabilirea măsurilor pentru remedierea
deficiențelor constatate de Compartimentul Audit Intern

în urma misiunii de audit ad-hoc “Gestionarea și
justificarea consumului de carburant-2018” referitoare la

elaborarea procedurii de lucru privind gestionarea
carburantului, aprovizionarea cu carburant și gestionarea
cardurilor de credit utilizate la alimentarea cu carburant

141. 22.01.2019

privind stabilirea măsurilor pentru remedierea
deficiențelor constatate de Compartimentul Audit Intern

în urma misiunii de audit ad-hoc “Gestionarea și
justificarea consumului de carburant-2018” referitoare la

elaborarea procedurii de lucru privind stabilirea
persoanelor care utilizează și efectuează lucrări pe

domeniul public cu echipamentele din dotare pe feluri de
utilaje/mașini/unelte

142. 23.01.2019

privind desemnarea d-nei Leginszki Susana Mihaela,
inspector I din cadrul SPCLEP Nădlac, în vederea

îndeplinirii a atribuțiilor de verificare a legalității și
semnării actelor administrative

143. 25.01.2019 privind acordarea alocației pentru susținerea familiei
144. 25.01.2019 privind acordarea alocației pentru susținerea familiei

145. 25.01.2019 privind modificarea cuantumului alocației pentru
susținerea familiei

146. 25.01.2019 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei
147. 25.01.2019 privind acordarea dreptului la stimulentul educațional



148. 28.01.2019 privind încetarea plății ajutorului social

149. 28.01.2019 privind încadrarea d-nei Dumitru Elena la Primăria
orașului Nădlac, în funcția de asistent personal

150. 28.01.2019 privind încadrarea d-nei Chicin Elisabeta la Primăria
orașului Nădlac, în funcția de asistent personal

151. 29.01.2019 privind încadrarea d-nei Cojocariu Cristina la Primăria
orașului Nădlac, în funcția de asistent personal

152. 01.02.2019
privind drepturile salariale pentru activitatea prestată în
proiecte finanțate din fonduri europene, prevăzute de

art. 16 alin 1 din L.153/2017, d-lui Zimbran Darius

153. 01.02.2019

privind drepturile salariale pentru activitatea prestată în
proiecte finanțate din fonduri europene, prevăzute de
art. 16 alin 1 din L.153/2017, d-nei Mazuch Marinela

Luminița Felicia

154. 01.02.2019
privind drepturile salariale pentru activitatea prestată în
proiecte finanțate din fonduri europene, prevăzute de

art. 16 alin 1 din L.153/2017, d-lui Cralic Ioan

155. 01.02.2019
privind drepturile salariale pentru activitatea prestată în
proiecte finanțate din fonduri europene, prevăzute de

art. 16 alin 1 din L.153/2017, d-lui Iasovics Claudiu Andrei

156. 06.02.2019

privind constituirea comisiei în vederea calculării valorii
de vânzare a locuințelor construite prin Agenția Națională

pentru Locuințe, situate în orașul Nădlac, str. G.Coșbuc
nr. 54, jud. Arad

157. 06.02.2019 privind delegarea atribuțiilor primarului

158. 06.02.2019

privind împuternicirea angajaților în vederea verificării și
atestării calității de cetățean cu drept de vot și a

domiciliului semnatarilor listelor, susținători ai Propunerii
Inițiativei Legislative a Cetățenilor-Lege pentru

modificarea unor acte normative în materie electorală,
publicate în M.O. Partea I, nr. 732/24.08.2018

159. 06.02.2019
privind stabilirea componenței comisiei de recepție a
lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor la

nivelul UAT Nădlac

160. 06.02.2019 privind aprobarea unor măsuri în aplicarea Legii nr.
188/1999, privind statutul funcționarilor publici,



republicată, cu modificările și completările
ulterioare,respectiv a legii nr. 24/2019

161. 13.02.2019 privind stabilirea gradației și a salariului de bază al d-nei
Neamț Cristina Paulina

162. 13.02.2019
privind încetarea de drept a raportului de serviciu al

domnului Cioarsă Ioan- funcționar public de execuție din
cadrul Compartimentului evidență agricolă

163. 15.02.2019 privind actualizarea atribuțiilor din fișa postului privind pe
d-nul Aldea Ioan

164. 20.02.2019 privind convocarea Consiliului local al orașului Nădlac în
ședința ordinară din data de 26.02.2019

165. 22.02.2019 privind delegarea unor atribuții în sarcina d-lui Bozsan
Iosif Laurențiu

166. 25.02.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului –
Albert Francisc

167. 25.02.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului –
Paulik Ioan

168. 25.02.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului –
Falticska Sergiu Bogdan

169. 25.02.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului –
Slauko Milan

170. 25.02.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului –
Krajcsik Kristian Ivan

171. 25.02.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului –
Cubineț Ioan

172. 25.02.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei –
Szuchanszki Corina Maria

173. 25.02.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului –
Kratki Raul Flavius

174. 25.02.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului – Nica
Valentin

175. 25.02.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului –
Ungureanu Bogdan

176. 25.02.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului –
Szuchanszki Ioan Aurel

177. 25.02.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului –
Tătar Tațian Laviniu



178. 25.02.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei –
Bartolomei Emma Ana

179. 25.02.2019 privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei –
Roszkoș Dorina

180. 25.02.2019 privind acordarea ajutorului social

181. 26.02.2019 privind modificarea cuantumului alocației pentru
susținerea familiei

182. 26.02.2019 privind modificarea cuantumului alocației pentru
susținerea familiei

183. 26.02.2019 privind modificarea cuantumului alocației pentru
susținerea familiei

184. 27.02.2019 privind delegarea atribuțiilor primarului

185. 04.03.2019
privind punerea în aplicare a mandatului de executare a
sancțiunii obligării la prestarea unei activități în folosul

comunității a numitului Craițar Alexandru

186. 04.03.2019
privind punerea în aplicare a mandatului de executare a
sancțiunii obligării la prestarea unei activități în folosul

comunității a numitei Cara Iudita Lucia

187. 05.03.2019
privind rectificarea actului de căsătorie nr. 38 din 6

octombrie 1971, exemplarul I și II, înregistrat la Primăria
orașului Nădlac

188. 05.03.2019

privind numirea comisiei de concurs și a comisiei de
soluționare a contestațiilor în vederea ocupării postului
vacant de conducător autospecială din cadrul Serviciului

voluntar pentru situații de urgență

189. 07.03.2019
privind drepturile salariale pentru activitatea prestată în
proiecte finanțate din fonduri europene, prevăzute de

art. 16 alin 1 din L.153/2017, d-lui Zimbran Darius

190. 07.03.2019

privind drepturile salariale pentru activitatea prestată în
proiecte finanțate din fonduri europene, prevăzute de
art. 16 alin 1 din L.153/2017, d-nei Mazuch Marinela

Luminița Felicia

191. 07.03.2019
privind drepturile salariale pentru activitatea prestată în
proiecte finanțate din fonduri europene, prevăzute de

art. 16 alin 1 din L.153/2017, d-lui Iasovics Claudiu Andrei



192. 07.03.2019
privind drepturile salariale pentru activitatea prestată în
proiecte finanțate din fonduri europene, prevăzute de

art. 16 alin 1 din L.153/2017, d-lui Cralic Ioan

193. 11.03.2019
privind încetarea contractului individual de muncă prin

demisie a d-lui Bencze Ștefan

194. 11.03.2019 privind stabilirea gradației și a salariului de bază al d-lui
Paulik Ioan Alin

195. 12.03.2019
privind stabilirea unor măsuri privind optimizarea

activității de depunere/eliberare cereri de plată pentru
anul 2019 ( subvenții APIA )

196. 13.03.2019 privind convocarea Consiliului local al orașului Nădlac în
ședința ordinară din data de 19.03.2019

197. 13.03.2019 privind delegarea atribuțiilor primarului

198. 19.03.2019

privind reorganizarea Unității de implementare a
proiectului ( UIP administrativ) : “Producere și distribuție

a energiei termice în orașul Nădlac, utilizând energie
geotermală”

199. 21.03.2019 privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Bulz
Emanuel Marian

200. 21.03.2019 privind stabilirea gradației și a salriului de bază al d-nei
Halași Diana Anabela

201. 25.03.2019

privind desemnarea d-nei Leginszki Susana Mihaela,
inspector I din cadrul SPCLEP Nădlac, în vederea

îndeplinirii a atribuțiilor de verificare a legalității și
semnării actelor administrative

202. 26.03.2019
privind punerea în aplicare a mandatului de executare a
sancțiunii obligării la prestarea unei activități în folosul

comunității a numitei Petrovici Paulina

203. 26.03.2019 privind încetarea plății indemnizației de însoțitor a
doamnei Onea Terezia

204. 29.03.2019 privind acordarea indemnizației de însoțitor domnului
Busuioc Constantin

205. 29.03.2019 privind acordarea indemnizației de însoțitor doamnei
Tamciuc Iuliana

206. 01.04.2019 privind convocarea Consiliului Local al Orașului Nădlac în
ședința extraordinară din data de 04.04.2019



207. 01.04.2019 privind modificarea cuantumului alocașiei pentru
susținerea familiei

208. 02.04.2019
privind drepturile salariale pentru activitatea prestată în
proiecte finanțate din fonduri europene, prevăzute de

art. 16 alin. 1 din L.153/2017, d-lui Zimbran Darius

209. 02.04.2019

privind drepturile salariale pentru activitatea prestată în
proiecte finanțate din fonduri europene, prevăzute de
art. 16 alin. 1 din L.153/2017, d-nei Mazuch Marinela

Luminița Felicia

210. 02.04.2019

privind drepturile salariale pentru activitatea prestată în
proiecte finanțate din fonduri europene, prevăzute de

art. 16 alin. 1 din L.153/2017, d-lui Iasovics Claudiu
Andrei

211. 02.04.2019
privind drepturile salariale pentru activitatea prestată în
proiecte finanțate din fonduri europene, prevăzute de

art. 16 alin. 1 din L.153/2017, d-lui Cralic Ioan

212. 05.04.2019 privind încadrarea d-nei Boța Rozalia la Primăria Orașului
Nădlac, în funcția de asistent personal

213. 15.04.2019 privind încetarea plății ajutorului social
214. 15.04.2019 privind acordarea unui ajutor de înmormântare

215. 16.04.2019 privind convocarea Consiliului Local al Orașului Nădlac în
ședința ordinară din data de 24.04.2019

216. 16.04.2019 privind stabilirea gradației și a salariului de bază al d-lui
Mermeze Mihai Vasile

217. 18.04.2019
privind numirea unei comisii care să evalueze ofertele

pentru achiziționarea de produse, servicii și lucrări, prin
achiziție directă pe parcursul anului 2019

218. 18.04.2019
privind numirea comisiei în vederea recepției produselor,
serviciilor și lucrărilor achiziționate prin achiziție directă

în anul 2019

219. 23.04.2019 privind încadrarea d-nei Nechitoaia Elisabeta la Primăria
Orașului Nădlac, în funcția de asistent personal

220. 24.04.2019 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei

221. 25.04.2019 privind acordarea indemnizației de însoțitor doamnei
Iancsik Ana

222. 25.04.2019 privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral
pentru organizarea și desfășurarea acțiunilor necesare



pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul
European în anul 2019

223. 02.05.2019 privind repartizarea pe trimestre a veniturilor și
cheltuielilor aprobate în bugetul local pe anul 2019

224. 06.05.2019
privind drepturile salariale pentru activitatea prestată în
proiecte finanțate din fonduri europene, prevăzute de

art. 16 alin. 1 din L.153/2017, d-lui Zimbran Darius

225. 06.05.2019

privind drepturile salariale pentru activitatea prestată în
proiecte finanțate din fonduri europene, prevăzute de
art. 16 alin. 1 din L.153/2017, d-nei Mazuch Marinela

Luminița Felicia

226. 06.05.2019

privind drepturile salariale pentru activitatea prestată în
proiecte finanțate din fonduri europene, prevăzute de

art. 16 alin. 1 din L.153/2017, d-lui Iasovics Claudiu
Andrei

227. 06.05.2019
privind drepturile salariale pentru activitatea prestată în
proiecte finanțate din fonduri europene, prevăzute de

art. 16 alin. 1 din L.153/2017, d-lui Cralic Ioan

228. 06.05.2019
Privind delegarea viceprimarului orașului Nădlac –

Somrak Dusan, a unor atribuții ce-i revin primarului
orașului Nădlac

229. 07.05.2019 privind convocarea Consiliului Local al Orașului Nădlac în
ședința extraordinară din data de 10.05.2019

230. 13.05.2019 privind încetarea contractului individual de muncă prin
acordul părților a d-lui Unc Adrian Mihai

231. 16.05.2019 privind convocarea Consiliului Local al Orașului Nădlac în
ședința ordinară din data de 23.05.2019

232. 20.05.2019 privind acordarea indemnizației de însoțitor domnului
Bocea Mihalache

233. 20.05.2019

privind eliberarea Autorizației de funcționare și a Avizului
pentru orarul de funcționare pentru societățile

comerciale din orașul Nădlac, în conformitate cu
prevederile H.C.L. Nădlac nr. 121/31.07.2007

234. 20.05.2019

privind eliberarea Autorizației de funcționare și a Avizului
pentru orarul de funcționare pentru societățile

comerciale din orașul Nădlac, în conformitate cu
prevederile H.C.L. Nădlac nr. 121/31.07.2007



235. 27.05.2019 privind încetarea indemnizației de însoțitor a doamnei
Iancsik Ana

236. 27.05.2019
privind suspendare contractului individual de muncă al
personalului contractual, angajat în cadrul Serviciului
voluntar pentru situații de urgență – echipaj SMURD

237. 28.05.2019
privind încadrarea în funcția de conducător autospecială
în cadrul Serviciului voluntar pentru situații de urgență

Nădlac a d-lui Mânzat Roxin

238. 28.05.2019 privind încetarea indemnizației de însoțitor domnului
Terchet Marinică Doru

239. 28.05.2019 privind modificarea cuantumului alocației pentru
susținerea familiei

240. 28.05.2019 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei

241. 28.05.2019 privind stabilirea gradației și a salariului de bază al d-nei
Iaroș Ștefania

242. 03.06.2019

privind eliberarea Autorizației de funcționare și a Avizului
pentru orarul de funcționare pentru societățile

comerciale din orașul Nădlac, în conformitate cu
prevederile H.C.L. Nădlac nr. 121/31.07.2007

243. 04.06.2019
privind drepturile salariale pentru activitatea prestată în
proiecte finanțate din fonduri europene, prevăzute de

art. 16 alin. 1 din L.153/2017, d-lui Zimbran Darius

244. 04.06.2019

privind drepturile salariale pentru activitatea prestată în
proiecte finanțate din fonduri europene, prevăzute de
art. 16 alin. 1 din L.153/2017, d-nei Mazuch Marinela

Luminița Felicia

245. 04.06.2019

privind drepturile salariale pentru activitatea prestată în
proiecte finanțate din fonduri europene, prevăzute de

art. 16 alin. 1 din L.153/2017, d-lui Iasovics Claudiu
Andrei

246. 04.06.2019
privind drepturile salariale pentru activitatea prestată în
proiecte finanțate din fonduri europene, prevăzute de

art. 16 alin. 1 din L.153/2017, d-lui Cralic Ioan

247. 10.06.2019

privind delegarea atribuțiilor funcției de casier la Primăria
Orașului Nădlac către d-na Szaiak Veronica – referent în

cadrul compartimentului contabilitate casierie al
Primăriei Orașului Nădlac



248. 12.06.2019 privind modificarea repartizării pe trimestre a veniturilor
și cheltuielilor aprobate în bugetul  local pe anul 2019

249. 12.06.2019

privind eliberarea Avizului pentru orarul de funcționare
pentru desfășurarea activității de alimentație publică ,

pentru societățile comerciale din orașul Nădlac, în
conformitate cu prevederile H.C.L. Nădlac nr.

121/31.07.2007

250. 12.06.2019

privind încetarea suspendării contractului individual de
muncă al personalului contractual, angajat în cadrul

Serviciului voluntar pentru situații de urgență – echipaj
SMURD

251. 18.06.2019 privind încetarea de drept a raportului de serviciu al
funcționarului public Doval Ana

252. 18.06.2019 privind acordarea indemnizației de însoțitor doamnei
Mondek Iuliana

253. 18.06.2019 privind delegarea atribuțiilor primarului

254. 19.06.2019 privind convocarea Consiliului Local al Orașului Nădlac în
ședința ordinară din data de 25.06.2019

255. 20.06.2019 privind încadrarea d-lui Orszag Orlando la Primăria
Orașului Nădlac în funcția de asistent personal

256. 20.06.2019

privind numirea comisiei în vederea vânzării prin licitație
publică a parcelei cu nr. cad. 309496, evidențiată în CF nr.

309496 Nădlac și a corpurilor de iluminat rezultate în
urma reabilitării iluminatului public din orașul Nădlac

257. 26.06.2019 privind încadrarea d-nei Berci Elisabeta la Primăria
Orașului Nădlac în funcția de asistent personal

258. 27.06.2019 privind încadrarea d-nei Stîngaciu Rozalia la Primăria
Orașului Nădlac în funcția de asistent personal

259. 27.06.2019 privind încetare plății ajutorului social
260. 27.06.2019 privind acordarea ajutorului social
261. 27.06.2019 privind încetare alocației pentru susținerea familiei
262. 27.06.2019 privind încetare alocației pentru susținerea familiei

263. 27.06.2019 privind modificarea cuantumului alocației pentru
susținerea familiei

264. 27.06.2019
privind stabilirea funcționarilor publici, la nivelul UAT
Nădlac, cu acces la informațiile gestionate de sistemul

informatic al ANCPI



265. 28.06.2019

privind eliberarea Autorizației de funcționare și a Avizului
pentru orarul de funcționare pentru societățile

comerciale din orașul Nădlac, în conformitate cu
prevederile H.C.L. Nădlac nr. 121/31.07.2007

266. 28.06.2019 privind încadrarea d-nei Petelenciuc Mariana la Primăria
Orașului Nădlac în funcția de asistent personal

267. 28.06.2019
privind suspendare contractului individual de muncă al
personalului contractual, angajat în cadrul Serviciului
voluntar pentru situații de urgență – echipaj SMURD

268. 28.06.2019
privind numirea d-lui Plausiti Gabriel Dorin în funcția

publică de executare definitivă de consilier, clasa I, grad
profesional asistent la Compartimentul urbanism

269. 01.07.2019
privind încadrarea în funcția de conducător autospecială
în cadrul Serviciului voluntar pentru situații de urgență

Nădlac a d-lui Plausiti Dorin Ioan

270. 04.07.2019
privind drepturile salariale pentru activitatea prestată în
proiecte finanțate din fonduri europene, prevăzute de

art. 16 alin 1 din L.153/2017, d-lui Zimbran Darius

271. 04.07.2019

privind drepturile salariale pentru activitatea prestată în
proiecte finanțate din fonduri europene, prevăzute de
art. 16 alin 1 din L.153/2017, d-nei Mazuch Marinela

Luminița Felicia

272. 04.07.2019
privind drepturile salariale pentru activitatea prestată în
proiecte finanțate din fonduri europene, prevăzute de

art. 16 alin 1 din L.153/2017, d-lui Iasovics Claudiu Andrei

273. 04.07.2019
privind drepturile salariale pentru activitatea prestată în
proiecte finanțate din fonduri europene, prevăzute de

art. 16 alin 1 din L.153/2017, d-lui Cralic Ioan

274. 11.07.2019
privind numirea unei comisii de evaluare a ofertelor
pentru “Modernizare și reabilitare rețea de străzi în

orașul Nădlac”

275. 11.07.2019

privind desemnarea în calitatea de expert extern cooptat
pentru producera de achiziție publică pentru obictivul de
investiție : “Modernizare și reabilitare rețea de străzi în

orașul Nădlac”

276. 15.07.2019 privind încadrarea d-nei Sferle Anita la Primăria orașului
Nădlac, în funcția de asistent personal



277. 16.07.2019 privind convocarea Consiliului local al orașului Nădlac în
ședința ordinară din data de 23.07.2019

278. 16.07.2019 privind încadrarea d-lui Cois Milan la Primăria orașului
Nădlac, în funcția de asistent personal

279. 16.07.2019

privind stabilirea comisiei de examen și a comisiei de
soluționare a contestațiilor, pentru examenul de

promovare în grad profesional a personalului contractual
din aparatul de specialitate al primarului orașului Nădlac

280. 19.07.2019

privind numirea comisiei de concurs și a comisiei de
soluționare a contestațiilor în vederea ocupării funcției

vacante de șofer ½ normă din cadrul Biroului
administrativ secretariat

281. 22.07.2019 privind stabilirea gradației și a salariului de bază al d-nei
Nechitoaia Elisabeta

282. 22.07.2019

privind desemnarea d-nei Leginszki Susana Mihaela,
inspector I din cadrul SPCLEP Nădlac, în vederea

îndeplinirii a atribuțiilor de verificare a legalității și
semnării actelor administrative

283. 22.07.2019 privind delegarea atribuțiilor primarului

284. 23.07.2019 privind prelungirea încadrării d-nei Balog Karina Felicia la
Primăria orașului Nădlac, în funcția de asistent personal

285. 23.07.2019 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei

286. 23.07.2019
privind punerea în aplicare a mandatului de executare a
sancțiunii obligării la prestarea unei activități în folosul

comunității a numitului Stoico Ioan

287. 29.07.2019 privind modificarea repartizării pe trimestre a veniturilor
și a cheltuielilor aprobate în bugetul local pe anul 2019

288. 30.07.2019

privind încetarea suspendării contractului individual de
muncă al personalului contractual, angajat în cadrul

Servicului voluntar pentru situații de urgență/Echipaj
SMURD

289. 30.07.2019 privind suspendarea ajutorului social

290. 05.08.2019

privind delegarea atribuțiilor funcției de casier la Primăria
orașului Nădlac către d-na Szaiak Veronica – referent în

cadrul Compartimentului contabilitate casierie al
Primăriei orașului Nădlac



291. 06.08.2019 privind convocarea Consiliului local al orașului Nădlac în
ședință ordinară din data de 13.08.2019

292. 06.08.2019
privind drepturile salariale pentru activitatea prestată în
proiecte finanțate din fonduri europene, prevăzute de

art. 16 alin 1 din L.153/2017, d-lui Zimbran Darius

293. 06.08.2019

privind drepturile salariale pentru activitatea prestată în
proiecte finanțate din fonduri europene, prevăzute de
art. 16 alin 1 din L.153/2017, d-nei Mazuch Marinela

Luminița Felicia

294. 06.08.2019
privind drepturile salariale pentru activitatea prestată în
proiecte finanțate din fonduri europene, prevăzute de

art. 16 alin 1 din L.153/2017, d-lui Iasovics Claudiu Andrei

295. 06.08.2019
privind drepturile salariale pentru activitatea prestată în
proiecte finanțate din fonduri europene, prevăzute de

art. 16 alin 1 din L.153/2017, d-lui Cralic Ioan

296. 06.08.2019

privind promovarea în grad profesional imediat superior
celui deținut de către doamna Nagy Szende Melinda din

cadrul Compartimentului pentru managementului
proiectelor

297. 06.08.2019

privind promovarea în grad profesional imediat superior
celui deținut de către domnul ZimbranDarius Petru din

cadrul Compartimentului pentru managementului
proiectelor

298. 14.08.2019

privind aprobarea unor măsuri privind punerea în
executare a Sen.civ.nr.23/10.01.2018, pronunțată de
către Tribunalul București, dosar nr.27134/3/2016,

definitivă prin nerecuperare

299. 14.08.2019
privind desemnarea funcționarului public cu atribuții de
consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de

conduită

300. 21.08.2019 privind reîncadrarea secretarului UAT Nădlac – Gros
Alexandru

301. 21.08.2019 privind acordarea ajutorului social

302. 27.08.2019 privind încetarea Contractului Individual de Muncă al d-
lui Szuchanszki Pavel

303. 29.08.2019 privind acordarea indemnizației de însoțitor minorului
Stoico David Ricardo



304. 29.08.2019 privind convocarea Consiliului local al orașului Nădlac în
ședința extraordinară din data de 03.09.2019

305. 30.08.2019 privind încadrarea d-nei Bartolomei Ana la Primăria
orașului Nădlac, în funcția de asistent personal

306. 30.08.2019 privind încadrarea d-lui Szuchanszki Pavel Oliver la
Primăria orașului Nădlac, în funcția de asistent personal

307. 30.08.2019 privind acordarea indeminzației de însoțitor domnului
Szuchanszki Pavel

308. 02.09.2019 privind constatarea încetării condițiilor care au dus la
suspendarea unui contract individual de muncă

309. 02.09.2019
privind aprobarea, în aplicarea prevederilor OUG nr.

57/2019 privind Codul administrativ, a măsurilor pentru
schimbarea denumirii unei funcții publice

310. 02.09.2019 privind încadrarea d-nei Popa Rodica Mariana la Primăria
orașului Nădlac, în funcția de asistent personal

311. 03.09.2019
privind drepturile salariale pentru activitatea prestată în
proiecte finanțate din fonduri europene, prevăzute de

art. 16 alin 1 din L.153/2017, d-lui Zimbran Darius

312. 03.09.2019

privind drepturile salariale pentru activitatea prestată în
proiecte finanțate din fonduri europene, prevăzute de
art. 16 alin 1 din L.153/2017, d-nei Mazuch Marinela

Luminița Felicia

313. 03.09.2019
privind drepturile salariale pentru activitatea prestată în
proiecte finanțate din fonduri europene, prevăzute de

art. 16 alin 1 din L.153/2017, d-lui Iasovics Claudiu Andrei

314. 03.09.2019
privind drepturile salariale pentru activitatea prestată în
proiecte finanțate din fonduri europene, prevăzute de

art. 16 alin 1 din L.153/2017, d-lui Cralic Ioan

315. 04.09.2019

privind încetarea suspendării contractului individual de
muncă al personalului contractual, angajat în cadrul

Servicului voluntar pentru situații de urgență/Echipaj
SMURD

316. 05.09.2019 privind transferul d-nei Kundla Anna în condițiile art.32
alin(2) lit. b) din Legea nr. 153/2017

317. 09.09.2019
privind numirea comisiei de primire a bunurilor aferente
sistemului de alimentare cu apă și canalizare, realizate
prin Programul Operațional Sectorial Mediu “CL 10 –



Extinderea rețea de apă și canalizare în Nădlac”,
respective predarea în folosință operatorului regional S.C.

Compania de Apă Arad S.A.

318. 10.09.2019 privind acordarea indemnizației de însoțitor domnului
Suhanski Ștefan

319. 11.09.2019 privind convocarea Consiliului Local al Orașului Nădlac în
ședința ordinară din data de 17.09.2019

320. 12.09.2019
privind soluționarea contestației formulată de către

domnul Kelo Milan cu domiciliul în orașul Nădlac, str. I. L.
Caragiale, nr. 42, jud. Arad

321. 17.09.2019 privind prelungirea încadrării d-lui Ciul Gheirghe Marius la
Primăria Orașului Nădlac în funcția de asistent personal

322. 17.09.2019
privind stabilirea componenței comisiei de recepție a

lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor
(finanțarea IV), la nivelul UATO Nădlac

323. 17.09.2019
privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral

pentru organizarea și desfășurarea acțiunilor necesare
pentru alegerea Președintelui României din anul 2019

324. 19.09.2019 privind prelungirea încadrării d-nei Perța Rodovica la
Primăria Orașului Nădlac în funcția de asistent personal

325. 23.09.2019

privind desemnarea d-nei Leginszki Susana Mihaela,
funcționar public-inspector I, superior din cadrul SPCLEP
Nădlac, în vederea îndeplinirii atribuțiilor de verificare a

legalității și semnării actelor administrative

326. 23.09.2019 privind încadrarea  d-nei Paulik Carolina la Primăria
Orașului Nădlac în funcția de asistent personal

327. 25.09.2019

privind eliberarea Autorizației de Funcționare și a Avizului
pentru orarul de funcționare pentru desfășurarea

activității de alimentație publică , pentru Demian-Noaghi
Livia Întreprindere Individuală în conformitate cu

prevederile H.C.L. Nădlac nr. 121/31.07.2007
328. 26.09.2019 privind acordarea ajutorului social

329. 26.09.2019 privind modificarea cuantumului alocației pentru
susținerea familiei

330. 26.09.2019 privind modificarea cuantumului alocației pentru
susținerea familiei



331. 26.09.2019 privind modificarea cuantumului alocației pentru
susținerea familiei

332. 26.09.2019 privind modificarea cuantumului alocației pentru
susținerea familiei

333. 27.09.2019

privind încetarea suspendării contractului individual de
muncă al d-nei Bartolomei Emma Ana personal

contractual, angajată în cadrul Serviciului voluntar pentru
situații de urgență – echipaj SMURD

334. 03.10.2019 privind actualizarea fișei postului d-lui Iaroș Rudolf
335. 03.10.2019 privind actualizarea fișei postului d-nei Iaroș Ștefania

336. 03.10.2019 privind actualizarea fișei postului d-nei Busuioc Vlastimila
Iveta

337. 03.10.2019 privind actualizarea fișei postului d-nei Kundla Anna

338. 03.10.2019 privind actualizarea fișei postului d-nei Mihoc Lavinia
Bianca

339. 03.10.2019 privind actualizarea fișei postului d-nei Mazuch Marinela
Luminița Felicia

340. 03.10.2019 privind actualizarea fișei postului d-nei Paulo Iarmila
Dana

341. 07.10.2019
privind drepturile salariale pentru activitatea prestată în
proiecte finanțate din fonduri europene, prevăzute de

art. 16 alin. 1 din L.153/2017, d-lui Zimbran Darius

342. 07.10.2019

privind drepturile salariale pentru activitatea prestată în
proiecte finanțate din fonduri europene, prevăzute de
art. 16 alin. 1 din L.153/2017, d-nei Mazuch Marinela

Luminița Felicia

343. 07.10.2019

privind drepturile salariale pentru activitatea prestată în
proiecte finanțate din fonduri europene, prevăzute de

art. 16 alin. 1 din L.153/2017, d-lui Iasovics Claudiu
Andrei

344. 07.10.2019
privind drepturile salariale pentru activitatea prestată în
proiecte finanțate din fonduri europene, prevăzute de

art. 16 alin. 1 din L.153/2017, d-lui Cralic Ioan

345. 10.10.2019 privind încetarea indemnizației de însoțitor doamnei
Șarga Livia Doina

346. 11.10.2019 privind desemnarea persoanei responsabile cu
depunerea / preluarea / gestionarea cererilor de



rectificare a documentațiilor de cadastru în cadrul
lucrărilor sistematice de cadastru în sectoare cadastrale,
în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară – UATO

Nădlac
347. 14.10.2019 privind delegarea atribuțiilor primarului

348. 14.10.2019

privind încetarea suspendării contractului individual de
muncă al personalului contractual, angajat în cadrul

Serviciului voluntar pentru situații de urgență – echipaj
SMURD

349. 15.10.2019 privind convocarea Consiliului Local al Orașului Nădlac în
ședința extraordinară din data de 22.10.2019

350. 15.10.2019
privind suspendarea contractului individual de muncă al

personalului contractual, angajat în cadrul Serviciului
voluntar pentru situații de urgență – echipaj SMURD

351. 15.10.2019

privind constituirea comisiei de examen în vederea
promovării în clasă a unui funcționar public care a

absolvit o formă de învățământ superior de lungă durată,
încadrat pe funcție publică cu nivel de studii inferior

352. 15.10.2019 privind stabilirea gradației și a salariului de bază a d-nei
Horvath Elena

353. 15.10.2019

privind modificarea contractului individual de muncă pe
durată nedeterminată al d-lui Iuraș Ioan – șofer –

personal contractual în cadrul aparatului de specialitatea
al primarului orașului Nădlac

354. 15.10.2019
privind mutarea definitivă, la solicitarea justificstă a unui
funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al

primarului, pe o altă funcție vacantă de nivel inferior

355. 18.10.2019 privind convocarea Consiliului Local al Orașului Nădlac în
ședința ordinară din data de 29.10.2019

356. 18.10.2019
privind constituirea comisiilor cu atribuții de întocmire și

actualizare a inventarelor bunurilor ce alcătuiesc
domeniul public și privat al UATO Nădlac

357. 18.10.2019
privind numirea comisiei în vederea recepției la

terminarea lucrărilor pentru obiectivul “Reabilitare
trotuare în orașul Nădlac”

358. 21.10.2019 privind suspendarea contractului individual de muncă al
d-nei Bartolomei Emma Ana personal contractual,



angajată în cadrul Serviciului voluntar pentru situații de
urgență – echipaj SMURD

359. 21.10.2019 privind delegarea atribuțiilor primarului

360. 24.10.2019

privind încetarea suspendării contractului individual de
muncă al personalului contractual, angajat în cadrul

Serviciului voluntar pentru situații de urgență – echipaj
SMURD

361. 25.10.2019 privind încadrarea d-nei Moldovan Elena la Primăria
Orașului Nădlac în funcția de asistent personal

362. 28.10.2019
privind prelungirea încadrării d-nei Rozsa Luminița

Andrea la Primăria Orașului Nădlac în funcția de asistent
personal

363. 28.10.2019 privind constituirea grupului de lucru pentru
implementarea POAD 2019-2021 la nivelul UATO Nădlac

364. 29.10.2019

privind delegarea atribuțiilor funcției de casier la Primăria
Orașului Nădlac către d-na Szaiak Veronica – referent în

cadrul compartimentului contabilitate casierie al
Primăriei Orașului Nădlac

365. 29.10.2019 privind încadrarea d-nei Lupaș Elena la Primăria Orașului
Nădlac în funcția de asistent personal

366. 30.10.2019 privind acordarea dreptului la stimulentul educațional
367. 30.10.2019 privind acordare ajutorului social
368. 30.10.2019 privind încetarea plății ajutorului social

369. 30.10.2019
privind acordare ajutorului pentru încălzirea locuinței cu
combustibili solizi sau petrolieri beneficiarilor de ajutor

social
370. 30.10.2019 privind delegarea unei atribuții a primarului

371. 01.11.2019
privind drepturile salariale pentru activitatea prestată în
proiecte finanțate din fonduri europene, prevăzute de

art. 16 alin. 1 din L.153/2017, d-lui Zimbran Darius

372. 01.11.2019

privind drepturile salariale pentru activitatea prestată în
proiecte finanțate din fonduri europene, prevăzute de
art. 16 alin. 1 din L.153/2017, d-nei Mazuch Marinela

Luminița Felicia

373. 01.11.2019 privind drepturile salariale pentru activitatea prestată în
proiecte finanțate din fonduri europene, prevăzute de



art. 16 alin. 1 din L.153/2017, d-lui Iasovics Claudiu
Andrei

374. 01.11.2019
privind drepturile salariale pentru activitatea prestată în
proiecte finanțate din fonduri europene, prevăzute de

art. 16 alin. 1 din L.153/2017, d-lui Cralic Ioan

375. 04.11.2019
privind desemnarea la nivelul Primăriei Orașului Nădlac a

persoaneloe responsabile cu derularea procesului de
inventariere și gestionare a funcțiilor sensibile

376. 05.11.2019 privind promovarea în clasă a funcționarului public –
Liptak Vlasta

377. 06.11.2019 privind instituirea curatelei pentru apărarea intereselor
minorului Vlad Răzvan Simion

378. 06.11.2019 privind instituirea curatelei pentru apărarea intereselor
minorului Vlad Robert-Ioan

379. 06.11.2019 privind instituirea curatelei pentru apărarea intereselor
minorului Vlad Răzvan Simion

380. 06.11.2019 privind instituirea curatelei pentru apărarea intereselor
minorului Vlad Robert-Ioan

381. 06.11.2019 privind instituirea curatelei pentru apărarea intereselor
minorului Paulik Johan-Antonio

382. 06.11.2019 privind instituirea curatelei pentru apărarea intereselor
minorului Paulik Andreas-Dominic

383. 06.11.2019 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu
gaze naturale

384. 06.11.2019 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu
gaze naturale

385. 06.11.2019 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu
gaze naturale

386. 06.11.2019 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu
combustibili solizi sau petrolieri

387. 06.11.2019 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu
combustibili solizi sau petrolieri

388. 06.11.2019 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu
combustibili solizi sau petrolieri

389. 06.11.2019 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu
combustibili solizi sau petrolieri



390. 06.11.2019 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu
combustibili solizi sau petrolieri

391. 06.11.2019 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu
combustibili solizi sau petrolieri

392. 06.11.2019 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu
combustibili solizi sau petrolieri

393. 06.11.2019 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu
combustibili solizi sau petrolieri

394. 06.11.2019 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu
combustibili solizi sau petrolieri

395. 06.11.2019 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu
combustibili solizi sau petrolieri

396. 06.11.2019 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu
combustibili solizi sau petrolieri

397. 06.11.2019 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu
combustibili solizi sau petrolieri

398. 06.11.2019 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu
combustibili solizi sau petrolieri

399. 06.11.2019 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu
combustibili solizi sau petrolieri

400. 06.11.2019 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu
combustibili solizi sau petrolieri

401. 06.11.2019 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu
combustibili solizi sau petrolieri

402. 06.11.2019 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu
combustibili solizi sau petrolieri

403. 06.11.2019 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu
combustibili solizi sau petrolieri

404. 06.11.2019 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu
combustibili solizi sau petrolieri

405. 06.11.2019 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu
combustibili solizi sau petrolieri

406. 08.11.2019 privind delegarea unei atribuții a primarului

407. 08.11.2019

privind desemnarea unui reprezentant al Primăriei Nădlac
în comisia de casare a bunurilor propuse a fi scoase din

funcțiune, aflate în administrare și folosință la COMPANIA
DE APĂ ARAD S.A.



408. 08.11.2019 privind constituirea comisiei de predare / preluare a
ambulanței Furgon VW t5, tip B

409. 12.11.2019 privind convocarea Consiliului Local al Orașului Nădlac în
ședința ordinară din data de 19.11.2019

410. 12.11.2019
privind numirea comisiei centrale și a subcomisiilor de
inventariere a bunurilor aflate în patrimnoniul orașului

Nădlac

411. 12.11.2019 privind încetarea contractului individual de muncă al d-
nei Stîngaciu Rozalia asistent personal

412. 18.11.2019 privind prelungirea încadrării d-nei Dodu Maria Ana la
Primăria Orașului Nădlac, în funcția de asistent personal

413. 20.11.2019
privind prelungirea încadrării d-nei Crnaci Nicoleta

Monica la Primăria Orașului Nădlac, în funcția de asistent
personal

414. 22.11.2019 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu
combustibili solizi sau petrolieri

415. 22.11.2019 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu
combustibili solizi sau petrolieri

416. 22.11.2019 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu
combustibili solizi sau petrolieri

417. 22.11.2019 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu
combustibili solizi sau petrolieri

418. 22.11.2019 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu
combustibili solizi sau petrolieri

419. 22.11.2019 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu
combustibili solizi sau petrolieri

420. 22.11.2019 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu
combustibili solizi sau petrolieri

421. 22.11.2019 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu
combustibili solizi sau petrolieri

422. 22.11.2019 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu
combustibili solizi sau petrolieri

423. 22.11.2019 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu
combustibili solizi sau petrolieri

424. 22.11.2019 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu
combustibili solizi sau petrolieri



425. 22.11.2019 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu
combustibili solizi sau petrolieri

426. 22.11.2019 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu
combustibili solizi sau petrolieri

427. 22.11.2019 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu
combustibili solizi sau petrolieri

428. 22.11.2019 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu
combustibili solizi sau petrolieri

429. 22.11.2019 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu
combustibili solizi sau petrolieri

430. 22.11.2019 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu
combustibili solizi sau petrolieri

431. 22.11.2019 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu
combustibili solizi sau petrolieri

432. 22.11.2019 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu
combustibili solizi sau petrolieri

433. 22.11.2019 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu
combustibili solizi sau petrolieri

434. 25.11.2019 privind acordarea indemnizației de însoțitor domnului
Ianosteac Ioan

435. 25.11.2019 privind prelungirea încadrării d-nei Hosu Ioana Lavinia la
Primăria Orașului Nădlac, în funcția de asistent personal

436. 26.11.2019
privind respingerea cererii pentru acordarea ajutorului

pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau
petrolieri

437. 26.11.2019
privind respingerea cererii pentru acordarea ajutorului

pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau
petrolieri

438. 26.11.2019
privind respingerea cererii pentru acordarea ajutorului

pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau
petrolieri

439. 27.11.2019 privind convocarea Consiliului Local al Orașului Nădlac în
ședința extraordinară din data de 29.11.2019

440. 28.11.2019 privind acordarea indemnizației de însoțitor doamnei
Sarga Livia

441. 28.11.2019 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei
442. 28.11.2019 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei



443. 28.11.2019 privind acordarea ajutorului social
444. 28.11.2019 privind acordarea ajutorului social

445. 28.11.2019
privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu

combustibili solizi sau petrolieri beneficiarilor de ajutor
social

446. 02.12.2019
privind drepturile salariale pentru activitatea prestată în
proiecte finanțate din fonduri europene, prevăzute de

art. 16 alin. 1 din L.153/2017, d-lui Zimbran Darius

447. 02.12.2019

privind drepturile salariale pentru activitatea prestată în
proiecte finanțate din fonduri europene, prevăzute de
art. 16 alin. 1 din L.153/2017, d-nei Mazuch Marinela

Luminița Felicia

448. 02.12.2019

privind drepturile salariale pentru activitatea prestată în
proiecte finanțate din fonduri europene, prevăzute de

art. 16 alin. 1 din L.153/2017, d-lui Iasovics Claudiu
Andrei

449. 02.12.2019
privind drepturile salariale pentru activitatea prestată în
proiecte finanțate din fonduri europene, prevăzute de

art. 16 alin. 1 din L.153/2017, d-lui Cralic Ioan

450. 04.12.2019 privind instituirea curatelei pentru apărarea intereselor
minorului Roscos Beniamin-Iaroslav

451. 04.12.2019 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu
gaze naturale

452. 10.12.2019 privind convocarea Consiliului Local al Orașului Nădlac în
ședința ordinară din data de 17.12.2019

453. 13.12.2019 privind transformarea unui post de natură contractuală în
funcție publică

454. 16.12.2019 privind delegarea unei atribuții a primarului
455. 16.12.2019 privind încetarea plății ajutorului social

456. 16.12.2019 privind recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de
ajutor de încălzire

457. 18.12.2019 privind încetarea indemnizației de însoțitor a domnului
Szuchanszki Pavel

458. 18.12.2019
privind suspendare contractului individual de muncă al
personalului contractual, angajat în cadrul Serviciului
voluntar pentru situații de urgență – echipaj SMURD



459. 19.12.2019 privind prelungirea încadrării d-lui Boldica Gheorghe la
Primăria Orașului Nădlac în funcția de asistent personal

460. 19.12.2019 privind acordarea indemnizației de însoțitor doamnei
Matica Vasilena

461. 19.12.2019

privind programarea și efectuarea anuală a a cțiunilor
necesare realizării operațiunii de autoevaluare în vederea
elaborării Raportului asupra sistemului de control intern

managerial la data de 31 decembrie 2019 la nivelul
Primăriei Orașului Nădlac și a entităților subordonate

462. 19.12.2019 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu
combustibili solizi sau petrolieri

463. 19.12.2019 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu
combustibili solizi sau petrolieri

464. 19.12.2019 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu
combustibili solizi sau petrolieri

465. 19.12.2019 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu
combustibili solizi sau petrolieri

466. 19.12.2019 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu
combustibili solizi sau petrolieri

467. 19.12.2019 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu
combustibili solizi sau petrolieri

468. 19.12.2019 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu
combustibili solizi sau petrolieri

469. 20.12.2019 privind acordarea indemnizației de însoțitor domnului
Borțea Emil

470. 20.12.2019 privind transformarea unui post de natură contractuală în
funcție publică

471. 20.12.2019
privind prelungirea încadrării d-nei Hajduk Albina
Elisabeta la Primăria Orașului Nădlac în funcția de

asistent personal

472. 20.12.2019 privind transformarea unui post de natură contractuală în
funcție publică

473. 20.12.2019 privind modificarea cuantumului alocației pentru
susținerea familiei

474. 20.12.2019 privind actualizarea atribușiilor din fișa postului privind
pe d-na Ghenghiu Ana



475. 20.12.2019
privind suspendare contractului individual de muncă al
personalului contractual, angajat în cadrul Serviciului
voluntar pentru situații de urgență – echipaj SMURD

476. 20.12.2019 privind convocarea Consiliului Local al Orașului Nădlac în
ședința extraordinară din data de 23.12.2019

477. 24.12.2019
privind suspendare contractului individual de muncă al
personalului contractual, angajat în cadrul Serviciului
voluntar pentru situații de urgență – echipaj SMURD

478. 30.12.2019 privind încetarea indemnizației de însoțitor a doamnei
Tămciuc Iuliana

479. 30.12.2019 privind încetarea indemnizației de însoțitor a doamnei
Mărginean Maria

480. 30.12.2019
privind suspendare contractului individual de muncă al
personalului contractual, angajat în cadrul Serviciului
voluntar pentru situații de urgență – echipaj SMURD

481. 31.12.2019
privind suspendare contractului individual de muncă al
personalului contractual, angajat în cadrul Serviciului
voluntar pentru situații de urgență – echipaj SMURD

482. 31.12.2019 privind convocarea Consiliului Local al Orașului Nădlac în
ședința extraordinară din data de 08.01.2020


