
Registru de evidență a Dispozițiilor emise de către Primarul 
Orașului Nădlac pe anul 2022 

 

Nr. 
crt. 

Data CONȚINUTUL PE SCURT AL DISPOZIȚIEI 

1. 03.01.2022 
atribuirea de numere de înregistrare pentru documentele 
intrate, create sau expediate de către Primăria orașului 
Nădlac 

2. 03.01.2022 
convocarea Consiliului local al orașului Nădlac în ședință 
extraordinară din data de 04.01.2022 

3. 04.01.2022 
numirea comisiei de evaluarea ofertelor pentru 
achiziționarea de produse, servicii și lucrări, prin achiziție 
directă, pe parcursul anului 2022 

4. 04.01.2022 
numirea comisiei de recepție a produselor, serviciilor și 
lucrărilor achiziționate prin achiziție directă în anul 2022 

5. 04.01.2022 
instituirea curatelei pentru apărarea intereselor minorilor 
Bagonya Mirela-Daria și Bagonya Andreea-Maya 

6. 04.01.2022 
încetarea contractului individual de muncă al dnei Lenghel 
Rodica Mariana- asistent personal 

7. 05.01.2022 
drepturile salariale pentru activitatea prestată în proiecte 
finanțate din fonduri europene, prevăzute de art.16 alin 1 
din L. 153/2017, dlui Iasovics Claudiu Andrei  

8. 05.01.2022 

drepturile salariale pentru activitatea prestată în proiecte 
finanțate din fonduri europene, prevăzute de art.16 alin 1 
din L. 153/2017, dlui Zimbran Darius 

9. 05.01.2022 
drepturile salariale pentru activitatea prestată în proiecte 
finanțate din fonduri europene, prevăzute de art.16 alin 1 
din L. 153/2017, dlui Cralic Ioan 

10. 06.01.2022 
desemnarea persoanelor pentru reprezentarea 
intereselor Orașului Nădlac în cadrul relației instituționale 
cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad 

11. 06.01.2022 
prelungirea încadrării dlui Boldica Gheorghe la primăria 
orașului Nădlac, în funcția de asistent personal 

12. 06.01.2022 
prelungirea încadrării dnei Luca Sferle Doinița la primăria 
orașului Nădlac, în funcția de asistent personal 



13. 07.01.2022 

aprobarea unor măsuri de prevenire a infecțiilor, în 
contextul situației epidemiologice generate de virusul 
SARS-CoV-2, pe perioada prelungirii stării de alertă la nivel 
național 

14. 12.01.2022 
stabilirea drepturilor salariale ale asistentului personal 
Rozsa Luminița Andreea 

15. 12.01.2022 
stabilirea drepturilor salariale ale asistentului personal 
Hajduk Albina 

16. 12.01.2022 
stabilirea drepturilor salariale ale asistentului personal 
Lakatoș Clara 

17. 12.01.2022 
stabilirea drepturilor salariale ale asistentului personal 
Petelenciuc Mariana 

18. 12.01.2022 
stabilirea drepturilor salariale ale asistentului personal 
Balog Karina Felicia 

19. 12.01.2022 
stabilirea drepturilor salariale ale asistentului personal 
Cojocariu Cristina 

20. 12.01.2022 
stabilirea drepturilor salariale ale asistentului personal 
Ivașcu Ioan 

21. 12.01.2022 
stabilirea drepturilor salariale ale asistentului personal 
Ivan Doru 

22. 12.01.2022 
stabilirea drepturilor salariale ale asistentului personal 
Cofirdel Georgeta 

23. 12.01.2022 
stabilirea drepturilor salariale ale asistentului personal 
Crnaci Nicoleta Monica 

24. 12.01.2022 
stabilirea drepturilor salariale ale asistentului personal Iga 
Nicoleta 

25. 12.01.2022 
stabilirea drepturilor salariale ale asistentului personal 
Boldica Gheorghe 

26. 12.01.2022 
stabilirea drepturilor salariale ale asistentului personal 
Dodu Maria Ana 

27. 12.01.2022 
stabilirea drepturilor salariale ale asistentului personal 
Luca Sferle Flavia Doinița 

28. 12.01.2022 
stabilirea drepturilor salariale ale asistentului personal 
Preda Mariana 

29. 12.01.2022 
stabilirea drepturilor salariale ale asistentului personal 
Stoico Susana 



30. 12.01.2022 
stabilirea drepturilor salariale ale asistentului personal 
Rubei Anamaria 

31. 12.01.2022 
stabilirea drepturilor salariale ale asistentului personal Piu 
Elena 

32. 12.01.2022 
stabilirea drepturilor salariale ale asistentului personal 
Coiș Milan 

33. 12.01.2022 
stabilirea drepturilor salariale ale asistentului personal 
Troancheș Emilia 

34. 12.01.2022 
stabilirea drepturilor salariale ale asistentului personal 
Michalcsak Maria 

35. 12.01.2022 
stabilirea drepturilor salariale ale asistentului personal 
Coșoi viorica Elena 

36. 12.01.2022 stabilirea drepturilor salariale ale asistentului personal 

37. 12.01.2022 
stabilirea drepturilor salariale ale asistentului personal 
Manzat Aurelia 

38. 12.01.2022 
stabilirea drepturilor salariale ale asistentului personal 
Rada Leon 

39. 12.01.2022 
stabilirea drepturilor salariale ale asistentului personal 
Roman Ana 

40. 12.01.2022 
stabilirea drepturilor salariale ale asistentului personal 
Chicin Elisabeta 

41. 12.01.2022 
stabilirea drepturilor salariale ale asistentului personal 
Leginszki Elena 

42. 12.01.2022 
stabilirea drepturilor salariale ale asistentului personal 
Sferle Anita 

43. 12.01.2022 
stabilirea drepturilor salariale ale asistentului personal 
Boța Rozalia 

44. 12.01.2022 
stabilirea drepturilor salariale ale asistentului personal 
Balint Ana Rujena 

45. 12.01.2022 
stabilirea drepturilor salariale ale asistentului personal 
Lestyan Dana Liliana 

46. 12.01.2022 
stabilirea drepturilor salariale ale asistentului personal 
Hosu Ioana Lavinia 

47. 12.01.2022 
stabilirea drepturilor salariale ale asistentului personal 
Berci Jarmila Elisabeta 

48. 12.01.2022 
stabilirea drepturilor salariale ale asistentului personal 
Moldovan Elena 



49. 12.01.2022 
stabilirea drepturilor salariale ale asistentului personal 
Milencianu Angelica 

50. 12.01.2022 
stabilirea drepturilor salariale ale asistentului personal 
Matuska Maria Susana 

51. 12.01.2022 
stabilirea drepturilor salariale ale asistentului personal 
Blaga Melinda 

52. 12.01.2022 
stabilirea drepturilor salariale ale asistentului personal 
Morong Maria 

53. 12.01.2022 
stabilirea drepturilor salariale ale asistentului personal 
Marecek Monica Dana 

54. 12.01.2022 
stabilirea drepturilor salariale ale asistentului personal 
Paulik  Carolina 

55. 12.01.2022 
stabilirea drepturilor salariale ale asistentului personal 
Boncalo Sofia 

56. 12.01.2022 stabilirea drepturilor salariale ale dlui Iaroș Rudolf 

57. 12.01.2022 stabilirea drepturilor salariale ale dnei Iaroș Ștefania 

58. 12.01.2022 stabilirea drepturilor salariale ale dnei Paulo Jarmila Dana 

59. 12.01.2022 
stabilirea drepturilor salariale ale dnei Busuioc Vlastimila 
Iveta 

60. 12.01.2022 
stabilirea drepturilor salariale ale dnei Mihoc Lavinia 
Bianca 

61. 12.01.2022 stabilirea drepturilor salariale ale dnei Kundla Anna 

62. 12.01.2022 
stabilirea drepturilor salariale ale dlui Bozsan Iosif 
Laurențiu 

63. 19.01.2022 
convocarea Consiliului local al orașului Nădlac în ședința 
ordinară din data de 25.01.2022 

64. 26.01.2022 
numirea comisiei în vederea efectuării recepțiilor finale a 
lucrărilor la care expiră termenele de garanție 

65. 27.01.2022 
îndreptarea erorii materiale din dispoziția 
nr.60/12.01.2022 

66. 31.01.2022 
încadrarea în funcția publică de execuție de auditor în 
cadrul compartimentului audit public intern a dnei Iuhasz 
Gerlinde Mona 

67. 31.01.2022 suspendarea ajutorului social 

68. 31.01.2022 
modificarea cuantumului alocației pentru susținerea 
familiei 



69. 31.01.2022 
modificarea cuantumului alocației pentru susținerea 
familiei 

70. 31.01.2022 
modificarea cuantumului alocației pentru susținerea 
familiei 

71. 31.01.2022 
modificarea cuantumului alocației pentru susținerea 
familiei 

72. 31.01.2022 
acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu 
combustibili solizi sau petrolieri și gaze naturale 

73. 31.01.2022 
acordarea suplimentului pentru combustibili solizi sau 
petrolieri, gaze naturale și energie electrică 

74. 31.01.2022 

respingerea cererii pentru acordarea ajutorului pentru 
încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri și a 
suplimentului pentru combustibili solizi/petrolieri și 
energie electrică 

75. 03.02.2022 
drepturile salariale pentru activitatea prestată în proiecte 
finanțate din fonduri europene, prevăzute de art.16 alin 1 
din L. 153/2017, dlui Iasovics Claudiu Andrei  

76. 03.02.2022 
drepturile salariale pentru activitatea prestată în proiecte 
finanțate din fonduri europene, prevăzute de art.16 alin 1 
din L. 153/2017, dlui Zimbran Darius 

77. 03.02.2022 
drepturile salariale pentru activitatea prestată în proiecte 
finanțate din fonduri europene, prevăzute de art.16 alin 1 
din L. 153/2017, dnei Mazuch Marinela 

78. 03.02.2022 
drepturile salariale pentru activitatea prestată în proiecte 
finanțate din fonduri europene, prevăzute de art.16 alin 1 
din L. 153/2017, dlui Cralic Ioan 

79. 07.02.2022 

aprobarea unor măsuri de prevenire a infecțiilor, în 
contextul situației epidemiologice generate de virusul 
SARS-CoV-2, pe perioada prelungirii stării de alertă la nivel 
național 

80. 07.02.2022 
stabilirea gradației și a salariului de bază al dnei Lakatoș 
Clara 

81. 07.02.2022 
stabilirea gradației și a salariului de bază al dnei Busuioc 
Vlastimila Iveta 

82. 07.02.2022 
stabilirea gradației și a salariului de bază al dlui Iasovics 
Claudiu Andrei 



83. 07.02.2022 
asistarea minorului Sabou Robert în Centrul de zi de 
îngrijire a copiilor din orașul Nădlac 

84. 07.02.2022 
asistarea minorului Matica Daniel Constantin în Centrul de 
zi de îngrijire a copiilor din orașul Nădlac 

85. 07.02.2022 
asistarea minorei Matica Roberta Alexandra în Centrul de 
zi de îngrijire a copiilor din orașul Nădlac 

86. 07.02.2022 
asistarea minorei Tașcă Maria Jesica în Centrul de zi de 
îngrijire a copiilor din orașul Nădlac 

87. 07.02.2022 
asistarea minorului Tașcă Ștefan Elisei în Centrul de zi de 
îngrijire a copiilor din orașul Nădlac 

88. 07.02.2022 
asistarea minorului Flonta Elyass Lorenzo în Centrul de zi 
de îngrijire a copiilor din orașul Nădlac 

89. 07.02.2022 
asistarea minorului Flonta Edward Laurențiu în Centrul de 
zi de îngrijire a copiilor din orașul Nădlac 

90. 07.02.2022 
asistarea minorei Milencianu Anca în Centrul de zi de 
îngrijire a copiilor din orașul Nădlac 

91. 07.02.2022 
asistarea minorei Milencianu Andreea Larisa în Centrul de 
zi de îngrijire a copiilor din orașul Nădlac 

92. 07.02.2022 
asistarea minorului Mânzat Alexandru Daniel în Centrul de 
zi de îngrijire a copiilor din orașul Nădlac 

93. 07.02.2022 
asistarea minorului Stefancic Daniel Miroslav în Centrul de 
zi de îngrijire a copiilor din orașul Nădlac 

94. 07.02.2022 
asistarea minorului Takacs Marian Patrick în Centrul de zi 
de îngrijire a copiilor din orașul Nădlac 

95. 07.02.2022 
asistarea minorului Takacs Sorin Iosko în Centrul de zi de 
îngrijire a copiilor din orașul Nădlac 

96. 08.02.2022 
încadrarea dnei Kmety Daniela Bianca la Primăria orașului 
Nădlac, în funcția de asistent personal 

97. 10.02.2022 
convocarea Consiliului local al orașului Nădlac în ședința 
extraordinară din data de 11.02.2022 

98. 10.02.2022 
convocarea Consiliului local al orașului Nădlac în ședința 
ordinară din data de 17.02.2022 

99. 11.02.2022 
modificarea Dispoziției Primarului orașului Nădlac 
nr.97/10.02.2022 privind convocarea Consiliului local al 
orașului Nădlac în ședința ordinară din data de 25.01.2022 



100. 11.02.2022 
prelungirea menținerii în funcția publică de execuție pe o 
perioadă de un an, peste vârsta standard de pensionare, a 
dnei Szaiak Veronica 

101. 14.02.2022 
încetarea contractului individual de muncă al dlui Boldica 
Gheorghe- asistent personal 

102. 16.02.2022 
modificarea componenței comisiei orășenești Nădlac 
pentru Recensământul Populației și al Locuințelor din 
România în anul 2021  

103. 16.02.2022 delegarea atribuțiilor primarului 

104. 17.02.2022 
reorganizarea structurilor locale pentru gestionarea 
situațiilor de urgență ( CLSU ) la nivelul UAT Nădlac 

105. 17.02.2022 
constituire Centru de conducere și coordonare a evacuării 
al CLSU Nădlac 

106. 21.02.2022 încetarea indemnizației de însoțitor al dnei Onaga Rafila 

107. 21.02.2022 
încadrarea dnei Cutlac Corina Claudia la Primăria orașului 
Nădlac, în funcția de asistent personal 

108. 21.02.2022 
numirea comisiei în vederea vânzării prin licitație publică a 
unor terenuri proprietatea privată a orașului Nădlac, 
situate în intravilanul orașului Nădlac 

109. 21.02.2022 
repartizarea pe trimestre a veniturilor și cheltuielilor 
aprobate în bugetul local pe anul 2022 

110. 28.02.2022 
acordarea indemnizației de însoțitor dlui Bulboacă Sorin 
Ioan 

111. 28.02.2022 acordarea alocației pentru susținerea familiei 

112. 28.02.2022 acordarea alocației pentru susținerea familiei 

113. 28.02.2022 acordarea alocației pentru susținerea familiei 

114. 28.02.2022 
modificarea cuantumului alocației pentru susținerea 
familiei 

115. 28.02.2022 încetarea plății ajutorului social 

116. 28.02.2022 repunerea în plata ajutorului social 

117. 28.02.2022 
acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu 
combustibili solizi sau petrolieri și gaze naturale 

118. 28.02.2022 
acordarea suplimentului pentru combustibili solizi sau 
petrolieri, gaze naturale și energie electrică 

119. 28.02.2022 suspendarea ajutorului social 

120. 01.03.2022 
stabilirea salariului de bază al funcționarului public Aldea 
Ioan 



121. 01.03.2022 
stabilirea salariului de bază al funcționarului public 
Călușeriu Ramona Cristina 

122. 01.03.2022 
stabilirea salariului de bază al funcționarului public 
Cervenak Milanko 

123. 01.03.2022 
stabilirea salariului de bază al funcționarului public Cralic 
Ioan 

124. 01.03.2022 
stabilirea salariului de bază al funcționarului public 
Deteșan Camelia Ana 

125. 01.03.2022 
stabilirea salariului de bază al funcționarului public Fabri 
Alena 

126. 01.03.2022 
stabilirea salariului de bază al funcționarului public 
Ghenghiu Ana 

127. 01.03.2022 
stabilirea salariului de bază al funcționarului public 
Ghenghiu Mihai  

128. 01.03.2022 
stabilirea salariului de bază al funcționarului public Halași 
Diana Anabela 

129. 01.03.2022 
stabilirea salariului de bază al funcționarului public 
Horvath Elena 

130. 01.03.2022 
stabilirea salariului de bază al funcționarului public 
Ianecsko Alina 

131. 01.03.2022 
stabilirea salariului de bază al funcționarului public 
Iasovics Claudiu Andrei 

132. 01.03.2022 
stabilirea salariului de bază al funcționarului public 
Istvanovicz Călin Florin 

133. 01.03.2022 
stabilirea salariului de bază al funcționarului public Iuhasz 
Gerlinde Mona 

134. 01.03.2022 
stabilirea salariului de bază al funcționarului public Kelo 
Andrei Milan 

135. 01.03.2022 
stabilirea salariului de bază al funcționarului public Kelo 
Maria 

136. 01.03.2022 
stabilirea salariului de bază al funcționarului public 
Leginszki Susana Mihaela 

137. 01.03.2022 
stabilirea salariului de bază al funcționarului public Liptak 
Vlasta 

138. 01.03.2022 
stabilirea salariului de bază al funcționarului public Mocriș 
Ana 



139. 01.03.2022 
stabilirea salariului de bază al funcționarului public Nagy 
Szende Melinda 

140. 01.03.2022 
stabilirea salariului de bază al funcționarului public Nica 
Adrian Iliuță 

141. 01.03.2022 
stabilirea salariului de bază al funcționarului public Plausiti 
Gabriel Dorin 

142. 01.03.2022 
stabilirea salariului de bază al funcționarului public Pleș 
Eugenia 

143. 01.03.2022 
stabilirea salariului de bază al funcționarului public Șinca 
Anca Stela 

144. 01.03.2022 
stabilirea salariului de bază al funcționarului public 
Solingher Blazenka Elisabeta 

145. 01.03.2022 
stabilirea salariului de bază al funcționarului public Szaiak 
Veronica 

146. 01.03.2022 
stabilirea salariului de bază al funcționarului public Szidor 
Iana 

147. 01.03.2022 
stabilirea salariului de bază al funcționarului public 
Zelenak Gheorghe 

148. 01.03.2022 
stabilirea salariului de bază al funcționarului public 
Zimbran Darius Petru 

149. 01.03.2022 
stabilirea salariului de bază al funcționarului public 
Angerer Băran Dan Claudiu 

150. 01.03.2022 
stabilirea salariului de bază al funcționarului public 
Cotoraci Claudiu 

151. 01.03.2022 
stabilirea salariului de bază al funcționarului public 
Galamboș Arthur Mihai  

152. 01.03.2022 
stabilirea salariului de bază al funcționarului public Hekkel 
Pavel 

153. 01.03.2022 
stabilirea salariului de bază al funcționarului public 
Lehoczki Pavel Milan 

154. 01.03.2022 
stabilirea salariului de bază al funcționarului public Nica 
Ferco Alin 

155. 01.03.2022 
stabilirea salariului de bază al funcționarului public Șiadik 
Ioan 

156. 01.03.2022 stabilirea salariului de bază al dnei Avram Liliana Daniela 

157. 01.03.2022 stabilirea salariului de bază al dlui Busuioc Gligor Claudiu 

158. 01.03.2022 stabilirea salariului de bază al dnei Dan Maria Vlasta 



159. 01.03.2022 stabilirea salariului de bază al dlui Farkaș Ștefan 

160. 01.03.2022 stabilirea salariului de bază al dlui Harazin Andrei 

161. 01.03.2022 stabilirea salariului de bază al dlui Iamrișka Ioan Cristian 

162. 01.03.2022 stabilirea salariului de bază al dlui Busuioc Gligor Claudiu 

163. 01.03.2022 stabilirea salariului de bază al dlui Iancsok Mihai 

164. 01.03.2022 stabilirea salariului de bază al dlui Iuraș Ioan 

165. 01.03.2022 stabilirea salariului de bază al dlui Kresan Andrei Ovidiu 

166. 01.03.2022 
stabilirea salariului de bază al dnei Mazuch Marinela 
Luminița Felicia 

167. 01.03.2022 stabilirea salariului de bază al dlui Mînzat Ștefan Marcel 

168. 01.03.2022 stabilirea salariului de bază al dnei Neamț Cristina Paulina 

169. 01.03.2022 stabilirea salariului de bază al dlui Plausiti Dorin Ioan 

170. 01.03.2022 stabilirea salariului de bază al dnei Polaceac Maria 

171. 01.03.2022 stabilirea salariului de bază al dnei Porubski Maria 

172. 01.03.2022 stabilirea salariului de bază al dlui Slavko Dușan 

173. 01.03.2022 
instituirea curatelei pentru apărarea intereselor minorului 
Slauko Erik-Milan 

174. 01.03.2022 
instituirea curatelei pentru apărarea intereselor minorului 
Muresan Narcis-Cristian 

175. 04.03.2022 
drepturile salariale pentru activitatea prestată în proiecte 
finanțate din fonduri europene, prevăzute de art.16 alin 1 
din L. 153/2017, dlui Iasovics Claudiu Andrei  

176. 04.03.2022 
drepturile salariale pentru activitatea prestată în proiecte 
finanțate din fonduri europene, prevăzute de art.16 alin 1 
din L. 153/2017, dlui Zimbran Darius 

177. 04.03.2022 
drepturile salariale pentru activitatea prestată în proiecte 
finanțate din fonduri europene, prevăzute de art.16 alin 1 
din L. 153/2017, dnei Mazuch Marinela 

178. 04.03.2022 
drepturile salariale pentru activitatea prestată în proiecte 
finanțate din fonduri europene, prevăzute de art.16 alin 1 
din L. 153/2017, dlui Cralic Ioan 

179. 07.03.2022 
numirea medicului coordonator din rețeaua medicală 
școlară, la nivelul UAT Nădlac 

180. 07.03.2022 modificarea cuantumului ajutorului social 

181. 07.03.2022 
repunerea în plată și modificarea cuantumului ajutorului 
social 

182. 07.03.2022 modificarea cuantumului ajutorului social 



183. 07.03.2022 
modificarea cuantumului alocației pentru susținerea 
familiei pentru toți beneficiarii 

184. 07.03.2022 stabilirea gradației și a salariului de bază al dnei Piu Elena 

185 07.03.2022 
stabilirea gradației și a salariului de bază al dlui Mînzat 
Roxin 

186 07.03.2022 
stabilirea salariului de bază al funcționarului public de 
conducere Gros Alexandru 

187 07.03.2022 
stabilirea salariului de bază al funcționarului public de 
conducere Gondec Pavel 

188 07.03.2022 
stabilirea salariului de bază al funcționarului public de 
conducere Pop Ioan 

189 09.03.2022 
aprobarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de 
urgență pe anul 2022 

190 11.03.2022 
Instituirea curatelei pentru apărarea intereselor minorei 
Flueraș Amalia-Elena 

191 11.03.2022 
stabilirea unor măsuri privind optimizarea 
depunerii/eliberării cererilor de plată pentru anul 2022 
(subvenții APIA ) 

192 16.03.2022 
eliberarea evizului pentru orarul de funcționare și a 
autorizației de funcționare pentru Nagy Gyuriș Iuliana Nina 
Agroplant PFA 

193 22.03.2022 
actualizarea atribuțiilor din fișa postului a dnei Șinca Anca 
Stela 

194 23.03.2022 delegarea atribuțiilor primarului 

195 23.03.2022 
convocarea Consiliului local al orașului Nădlac în ședința 
ordinară din data de 29.03.2022 

196 28.03.2022 delegarea atribuțiilor primarului 

197 29.03.2022 
punerea în aplicare a mandatului de executare a sancțiunii 
obligării la prestarea unei 

198 29.03.2022 
constituirea comisiei în vederea concesionării prin licitație 
publică a unor loturi, proprietate privată a orașului Nădlac, 
situate în intravilanul orașului Nădlac 

199 30.03.2022 acordarea ajutorului social 

200 30.03.2022 respigerea cererii pentru acordarea ajutorului social 

201 30.03.2022 încetarea plății ajutorului social 

202 30.03.2022 încetarea plății ajutorului social 

203 30.03.2022 acordarea alocației pentru susținerea familiei 



204 30.03.2022 
modificarea cuantumului alocației pentru susținerea 
familiei 

205 30.03.2022 încetarea alocației pentru susținerea familiei 

206 30.03.2022 încetarea alocației pentru susținerea familiei 

207 30.03.2022 încetarea alocației pentru susținerea familiei 

208 31.03.2022 acordarea indemnizației de însoțitor dlui Leginszki Samuil 

209 05.04.2022 
drepturile salariale pentru activitatea prestată în proiecte 
finanțate din fonduri europene, prevăzute de art.16 alin 1 
din L. 153/2017, dlui Iasovics Claudiu Andrei  

210 05.04.2022 
drepturile salariale pentru activitatea prestată în proiecte 
finanțate din fonduri europene, prevăzute de art.16 alin 1 
din L. 153/2017, dlui Zimbran Darius 

211 05.04.2022 
drepturile salariale pentru activitatea prestată în proiecte 
finanțate din fonduri europene, prevăzute de art.16 alin 1 
din L. 153/2017, dnei Mazuch Marinela 

212 05.04.2022 
drepturile salariale pentru activitatea prestată în proiecte 
finanțate din fonduri europene, prevăzute de art.16 alin 1 
din L. 153/2017, dlui Cralic Ioan 

213 08.04.2022 

eliberarea Autorizației de funcționare și a Avizului pentru 
orarul de funcționare pentru Mela Brutărie&Patiserie SRL 
în conformitate cu prevederile HCL Nădlac 
nr.121/31.07.2007 

214 11.04.2022 
stabilirea gradației și a salariului de bază al dnei Manzat 
Aurelia 

215 12.04.2022 
instituirea curatelei pentru apărarea intereselor minorului 
Iaczkulak Vladimir 

216 12.04.2022 
stabilirea programului de lucru în perioada sărbătorilor 
pascale catolice/evanghelice, 15.04.2002 și 18.04.2022 

217 20.04.2022 
convocarea Consiliului local al orașului Nădlac în ședința 
ordinară din data de 29.03.2022 

218 26.04.2022 
încadrarea dnei Filo Ana Maria la primăria orașului Nădlac, 
în funcția de asistent personal 

219 26.04.2022 
încadrarea dnei Istvanovit Estera la primăria orașului 
Nădlac, în funcția de asistent personal 

220 26.04.2022 
stabilirea comisiei de examen și a comisiei de soluționare 
a contestațiilor, pentru examenul de promovare în grad 
profesional/treaptă profesională a personalului 



contractual din aparatul de specialitate al primarului 
orașului Nădlac- Direcția de Asistență Socială- Centrul de 
zi de îngrijire a copiilor din orașul Nădlac 

221 28.04.2022 
acordarea indemnizației de însoțitor minorei Ivașcu 
Lorena Amalia  

222 28.04.2022 acordarea indemnizației de însoțitor doamnei Mazuch Ana 

223 28.04.2022 
încetarea contractului individual de muncă al dnei 
Leginszki Elena- asistent personal  

224 29.04.2022 delegarea atribuțiilor primarului 

225 29.04.2022 încetarea plății ajutorului social 

226 29.04.2022 încetarea plății suplimentului pentru lemne 

227 29.04.2022 
modificarea repartizării pe trimestre a veniturilor și 
cheltuielilor aprobate în bugetul local pe anul 2022 

228 02.05.2022 
încetarea de drept a contractului individual de muncă al 
dlui Iancsok Mihai 

229 02.05.2022 
drepturile salariale pentru activitatea prestată în proiecte 
finanțate din fonduri europene, prevăzute de art.16 alin 1 
din L. 153/2017, dlui Iasovics Claudiu Andrei  

230 02.05.2022 
drepturile salariale pentru activitatea prestată în proiecte 
finanțate din fonduri europene, prevăzute de art.16 alin 1 
din L. 153/2017, dnei Mazuch Marinela  

231 02.05.2022 
drepturile salariale pentru activitatea prestată în proiecte 
finanțate din fonduri europene, prevăzute de art.16 alin 1 
din L. 153/2017, dlui Cralic Ioan 

232 02.05.2022 
drepturile salariale pentru activitatea prestată în proiecte 
finanțate din fonduri europene, prevăzute de art.16 alin 1 
din L. 153/2017, dlui Zimbran Darius 

233 04.05.2022 
prelungirea încadrării dlui Ivan Doru la primăria orașului 
Nădlac, în funcția de asistent personal 

234 05.05.2022 
numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru obiectivul 
Modernizare străzi în orașul Nădlac, județul Arad 

235 05.05.2022 
numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru obiectivul 
Realizare drumuri agricole în orașul Nădlac 

236 06.05.2022 

modificarea Avizului pentru orarul de funcționare pentru 
Demian Noaghi Livia II privind desfășurarea activității de 
alimentație publică, în conformitate cu prevederile HCL 
Nădlac nr.121/31.07.2007 



237 10.05.2022 
numirea comisiei de recepție a serviciilor de dezinsecție, 
dezinfecție și deratizare 

238 10.05.2022 

eliberarea Autorizației de funcționare și a Avizului pentru 
orarul de funcționare pentru XCELLENCE CLUB CAFE SRL , 
în conformitate cu prevederile HCL Nădlac 
nr.121/31.07.2007 

239 12.05.2022 
transformarea funcției publice temporar vacante din 
cadrul Compartimentului administrarea patrimoniului 
local 

240 12.05.2022 
încetarea contractului individual de muncă al dnei Roman 
Ana- asistent personal 

241 13.05.2022 

numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru obiectivul 
Proiectare și execuție lucrări de construcție a drumurilor 
de accea agricole în localitatea Nădlac, în cadrul 
proiectului: Realizare drumuri agricole în orașul Nădlac, 
județul Arad 

242 17.05.2022 
încetarea indemnizației de însoțitor al dnei Șarga Livia 
Doina 

243 19.05.2022 
stabilirea gradației și a salariului de bază al dlui Plausiti 
Gabriel Dorin 

244 19.05.2022 
modificarea raportului de serviciu al funcționarului public 
Aldea Ioan 

245 20.05.2022 

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 

246 20.05.2022 

eliberarea Autorizației de funcționare și a Avizului pentru 
orarul de funcționare pentru Surorile Musbart SRL, în 
conformitate  cu prevederile HCL Nădlac 
nr.121/31.07.2007 

247 23.05.2022 
promovarea în grad profesional imediat superior celui 
deținut de către dl Iaroș Rudolf Andrei 

248 23.05.2022 
promovarea în grad profesional imediat superior celui 
deținut de către dna Iaroș Ștefania 

249 23.05.2022 
promovarea în grad profesional imediat superior celui 
deținut de către dna Kundla Anna 



250 23.05.2022 
promovarea în grad profesional imediat superior celui 
deținut de către dna Mihoc Lavinia Bianca 

251 23.05.2022 
delegarea pe perioadă determinată a unei atribuții dnei 
Horvath Elena 

252 23.05.2022 
delegarea pe perioadă determinată a unei atribuții dlui 
Ghenghiu Mihai 

253 23.05.2022 
delegarea pe perioadă determinată a unei atribuții dlui 
Zelenak Gheorghe 

254 23.05.2022 
delegarea pe perioadă determinată a unei atribuții dlui 
Roharic Gheorghe 

255 24.05.2022 acordarea indemnizației de însoțitor dlui Tibai Ioan Ivan 

256 24.05.2022 
modificarea comisiei de recepție a produselor, serviciilor și 
lucrărilor achiziționate prin achiziție directă în anul 2022 

257 25.05.2022 
convocarea Consiliului Local al orașului Nădlac în ședința 
ordinară din data de 31.05.2022 

258 25.05.2022 
numirea comisiei de recepție a lucrărilor pentru obiectivul 
Extindere rețea de alimentare cu apă, zona industrială 
Nădlac 

259 25.05.2022 
numirea reprezentantului în cadrul consiliului de 
administrație al Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky 
Nădlac 

260 26.05.2022 delegarea atribuțiilor primarului 

261 26.05.2022 

numirea comisiei de concurs și de soluționare a 
contestațiilor în vederea ocupării funcției publice 
temporar vacante de inspector asistent din cadrul 
compartimentului administrarea patrimoniului local 

262 27.05.2022 
încadrarea dnei Farkaș Ileana la primăria orașului Nădlac, 
în funcția de asistent personal 

263 30.05.2022 acordarea indemnizației de însoțitor dlui Hurai Ioan 

264 31.05.2022  
punerea în aplicare a mandatului de executare a sancțiunii 
obligării la prestarea unei activități în folosul comunității a 
numitei Stoica Elisabeta 

265 03.06.2022 
drepturile salariale pentru activitatea prestată în proiecte 
finanțate din fonduri europene, prevăzute de art.16 alin 1 
din L. 153/2017, dlui Iasovics Claudiu Andrei  



266 03.06.2022 
drepturile salariale pentru activitatea prestată în proiecte 
finanțate din fonduri europene, prevăzute de art.16 alin 1 
din L. 153/2017, dlui Zimbran Darius  

267 03.06.2022 
drepturile salariale pentru activitatea prestată în proiecte 
finanțate din fonduri europene, prevăzute de art.16 alin 1 
din L. 153/2017, dnei Mazuch Marinela 

268 03.06.2022 
drepturile salariale pentru activitatea prestată în proiecte 
finanțate din fonduri europene, prevăzute de art.16 alin 1 
din L. 153/2017, dlui Cralic Ioan 

269 03.06.2022 încetarea plății suplimentului pentru lemne 

270 03.06.2022 
acordarea pachetelor cu produse alimentare prin 
programul POAD 

271 06.06.2022 
numirea comisiei în vederea efectuării recepției finale a 
lucrărilor la obiectivul Reabilitare iluminat public în orașul 
Nădlac 

272 07.06.2022 
convocarea Consiliului local al orașului Nădlac în ședința 
extraordinară din data de 08.06.2022 

273 07.06.2022 
încetarea de drept a contractului individual de muncă 
nr.908/2014 , dnei Balog Felicia- asistent personal 

274 07.06.2022 
încetarea de drept a contractului individual de muncă 
nr.3753/2017, al dlui Ivașcu Ioan- asistent personal 

275 15.06.2022 
prelungirea încadrării dnei Ciofîrdel Georgeta la primăria 
orașului Nădlac, în funcția de asistent personal 

276 16.06.2022 

eliberarea Autorizației de funcționare și a Avizului pentru 
orarul de funcționare pentru DATELAN SRL, în 
conformitate cu prevederile HCL Nădlac 
nr.121/31.07.2007 

277 20.06.2022 
modificarea repartizării pe trimestre a veniturilor și 
cheltuielilor aprobate în bugetul local pe anul 2022 

278 20.06.2022 

desemnarea reprezentantului UAT Nădlac, pentru a face 
parte din comisia pentru evaluarea estimativă a 
paguberlor produse în urma fenomenelor meteorologice 
de secetă pedologică în anul 2022, pe raza UAT Nădlac 

279 20.06.2022 

numirea comisiei de concurs și de soluționare a 
contestațiilor în vederea ocupării funcției publice vacante 
de inspector superior din cadrul compartimentului 
administrarea patrimoniului local 



280 22.06.2022 
convocarea Consiliului Local al orașului Nădlac în ședința 
ordinară din data de 28.06.2022 

281 27.06.2022 încetarea indemnizației de însoțitor al dlui Leginszki Samuil 

282 27.06.2022 
actualizarea comisiei de distrugere a actelor de identitate 
retrase din cadrul SPCLEP Nădlac 

283 28.06.2022 
numirea comisiei de concurs și de soluționare a 
contestațiilor în vederea ocupării postului vacant de 
conducător autospecială din cadrul SVSU  

284 28.06.2022 

eliberarea Autorizației de funcționare și a Avizului pentru 
orarul de funcționare pentru DELTA CARM SRL, în 
conformitate cu prevederile HCL Nădlac 
nr.121/31.07.2007 

285 29.06.2022 încetarea alocației pentru susținerea familiei 

286 30.06.2022 
modificarea repartizării pe trimestre a veniturilor și 
cheltuielilor aprobate în bugetul local pe anul 2022 

287 30.06.2022 

numirea societăților care au sarcina de a asigura 
desfacerea către populație, pe bază de rații și cartele, pe 
timp de un an de zile, în situații deosebite prevăzute de 
lege la nivelul UAT Nădlac 

288 30.06.2022 acordarea ajutorului social 

289 30.06.2022 acordarea indemnizației de însoțitor dnei Sarga Livia 

290 01.07.2022 
drepturile salariale pentru activitatea prestată în proiecte 
finanțate din fonduri europene, prevăzute de art.16 alin 1 
din L. 153/2017, dlui Iasovics Claudiu Andrei  

291 01.07.2022 
drepturile salariale pentru activitatea prestată în proiecte 
finanțate din fonduri europene, prevăzute de art.16 alin 1 
din L. 153/2017, dlui Zimbran Darius  

292 01.07.2022 
drepturile salariale pentru activitatea prestată în proiecte 
finanțate din fonduri europene, prevăzute de art.16 alin 1 
din L. 153/2017, dnei Mazuch Marinela 

293 01.07.2022 
drepturile salariale pentru activitatea prestată în proiecte 
finanțate din fonduri europene, prevăzute de art.16 alin 1 
din L. 153/2017, dlui Cralic Ioan 

294 04.07.2022 
convocarea Consiliului Local al orașului Nădlac în ședința 
extraordinară din data de 04.07.2022 

295 08.07.2022 delegarea atribuțiilor primarului 

296 08.07.2022 încetarea indemnizației de însoțitor al dnei Mazuch Maria 



297 11.07.2022 
convocarea Consiliului Local al orașului Nădlac în ședința 
extraordinară din data de 12.07.2022 

298 15.07.2022 
instituirea curatelei pentru apărarea intereselor minorului 
Iaczkulak Vladimir 

299 15.07.2022 
instituirea curatelei pentru apărarea intereselor minorei  
Flueraș Amalia- Elena 

300 18.07.2022 
încetarea indemnizației de însoțitor al minorei Ivașcu 
Lorena Amalia 

301 18.07.2022 
încadrarea dnei Komives Mihaela la primăria orașului 
Nădlac în funcția de asistent personal 

302 18.07.2022 
încadrarea dlui Budai Ilie la primăria orașului Nădlac în 
funcția de asistent personal 

303 19.07.2022 
acordarea indemnizației de însoțitor dnei Szuchanszki 
Elisabeta 

304 19.07.2022 încetarea plății suplimentului pentru lemne 

305 20.07.2022 
convocarea Consiliului Local al orașului Nădlac în ședința 
ordinară din data de 26.07.2022 

306 22.07.2022 acordarea indemnizației de însoțitor dnei Mitru Floare 

307 22.07.2022 
încetarea contractului individual de muncă al dnei 
Moldovan Elena- asistent personal 

308 25.07.2022 
încetarea contractului individual de muncă al dnei Stoico 
Susana- asistent personal 

309 25.07.2022 delegarea atribuțiilor primarului 

310 25.07.2022 încetarea indemnizației de însoțitor al dlui Pesti Anton 

311 25.07.2022 acordarea indemnizației de însoțitor dnei Cărigoiu Elena 

312 25.07.2022 acordarea indemnizației de însoțitor dlui Loți Andrei Milan 

313 25.07.2022 
acordarea indemnizației de însoțitor dlui Marina 
Alexandru 

314 25.07.2022 acordarea indemnizației de însoțitor dnei Hanko Ioana 

315 26.07.2022 încetarea plății ajutorului social 

316 26.07.2022 acordarea indemnizației de însoțitor dnei Szlancsik Florica 

317 27.07.2022 
modificarea cuantumului alocației pentru susținerea 
familiei 

318 27.07.2022 
încadrarea dnei Iaszovics Ileana la primăria orașului 
Nădlac, în funcția de asistent personal 

319 27.07.2022 
încadrarea dlui Ivașcu Ioan la primăria orașului Nădlac, în 
funcția de asistent personal 



320 28.07.2022 

desemnarea reprezentanților UAT Nădlac pentru 
constatatea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor 
prevăzute la art.96 din OUG nr.195/2005 privind protecția 
mediului, cu modificările și completările ulterioare 

321 28.07.2022 
încetarea contractului individual de muncă al dnei 
Marecek Monica Dana- asistent personal 

322 28.07.2022 
menținerea în funcția publică de execuție pe perioadă de 
un an, peste vârsta standard de pensionare, a dnei Pleș 
Eugenia 

323 01.08.2022 
încadrarea în funcția publică de execuție de inspector în 
cadrul compartimentului administrarea patrimoniului 
local a dlui Szaiak Pavel Ciprian 

324 01.08.2022 
încadrarea în funcția de conducător autospecială în cadrul 
SVSU Nădlac a dlui Kochan Raul 

325 01.08.2022 
încetarea indemnizației de însoțitor al dlui Munteanu 
Gligor 

326 02.08.2022 

delegarea atribuțiilor funcției de casier la primăria orașului 
Nădlac către dna Szaiak Veronica- referent în cadrul 
compartimentului contabilitate-casierie al primăriei 
orașului Nădlac 

327 03.08.2022 

eliberarea Autorizației de funcționare și a Avizului pentru 
orarul de funcționare pentru Cosmin de Vita SRL în 
conformitate cu prevederile HCL Nădlac 
nr.121/31.07.2007 

328 04.08.2022 
drepturile salariale pentru activitatea prestată în proiecte 
finanțate din fonduri europene, prevăzute de art.16 alin 1 
din L. 153/2017, dlui Iasovics Claudiu Andrei  

329 04.08.2022 
drepturile salariale pentru activitatea prestată în proiecte 
finanțate din fonduri europene, prevăzute de art.16 alin 1 
din L. 153/2017, dlui Zimbran Darius  

330 04.08.2022 
drepturile salariale pentru activitatea prestată în proiecte 
finanțate din fonduri europene, prevăzute de art.16 alin 1 
din L. 153/2017, dnei Mazuch Marinela 

331 04.08.2022 
drepturile salariale pentru activitatea prestată în proiecte 
finanțate din fonduri europene, prevăzute de art.16 alin 1 
din L. 153/2017, dlui Cralic Ioan 



332 09.08.2022 
numirea comisiei de inventariere a documentelor specifice 
bibliotecilor publice, respectiv a Bibliotecii Orășenești 
Nădlac 

333 09.08.2022 încetarea plății suplimentului pentru lemne 

334 09.08.2022 
modalitatea de identificare a destinatarilor finali eligibili ai 
tichetului electronic pentru nou născuți 

335 10.08.2022 
numirea comisiei de predare-primire a bunurilor care vor 
face obiectul concesiunii din proiectul Extindere rețea de 
alimentare cu apă, zona industrială Nădlac 

336 17.08.2022 
convocarea Consiliului Local al orașului Nădlac în ședința 
ordinară din data de 23.08.2022 

337 17.08.2022 
componența comisiei de concurs și a comisiei de 
soluționare a contestațiilor pentru examenul  

338 25.08.2022 
încetarea contractului individual de muncă al dlui Budai 
Ilie- asistent personal 

339 30.08.2022 încetarea plății ajutorului social 

340 30.08.2022 
modificarea cuantumului alocației pentru susținerea 
familiei 

341 02.09.2022 
drepturile salariale pentru activitatea prestată în proiecte 
finanțate din fonduri europene, prevăzute de art.16 alin 1 
din L. 153/2017, dlui Iasovics Claudiu Andrei  

342 02.09.2022 
drepturile salariale pentru activitatea prestată în proiecte 
finanțate din fonduri europene, prevăzute de art.16 alin 1 
din L. 153/2017, dlui Zimbran Darius  

343 02.09.2022 
drepturile salariale pentru activitatea prestată în proiecte 
finanțate din fonduri europene, prevăzute de art.16 alin 1 
din L. 153/2017, dnei Mazuch Marinela 

344 02.09.2022 
drepturile salariale pentru activitatea prestată în proiecte 
finanțate din fonduri europene, prevăzute de art.16 alin 1 
din L. 153/2017, dlui Cralic Ioan 

345 07.09.2022 
desemnarea reprezentanților în comisia de soluționare a 
cererilor de rectificare a informațiilor din documentele 
tehnice 

346 08.09.2022 

eliberarea Autorizației de funcționare și a Avizului pentru 
orarul de funcționare pentru Demian- Noaghi Bujor 
Dimitrie II în conformitate cu prevederile HCL Nădlac 
nr.121/31.07.2007 



347 09.09.2022 
stabilirea componenței comisiei de acceptanță a serviciilor 
realizate în cadrul contractului de înregistrare sistematică 
a imobilelor la nivelul UAT Nădlac 

348 13.09.2022 
promovarea în grad profesional superior al dlui Zimbran 
Darius Petru funcționar public în cadrul compartimentului 
protecție civilă 

349 13.09.2022 
promovarea în grad profesional superior al dlui Plausiti 
Gabriel Dorin funcționar public în cadrul compartimentului 
urbanism 

350 13.09.2022 
promovarea în grad profesional superior al dnei Nagy 
Szende Melinda funcționar public în cadrul 
compartimentului evidența agricolă 

351 13.09.2022 
stabilirea gradației și a salariului de bază al dlui Galamboș 
Arthur Mihai 

352 13.09.2022 stabilirea gradației și a salariului de bază al dlui Coiș Milan 

353 13.09.2022 
stabilirea gradației și a salariului de bază al dnei Preda 
Mariana 

354 21.09.2022 
convocarea Consiliului local al orașului Nădlac în ședința 
ordinară din data de 27.09.2022 

355 22.09.2022 

eliberarea Autorizației de funcționare și a Avizului pentru 
orarul de funcționare pentru HAK AUTO COMPANY SRL în 
conformitate cu prevederile HCL Nădlac 
nr.121/31.07.2007 

356 22.09.2022 
menținerea în funcția publică de execuție pe o perioadă de 
un an, peste vârsta standard  de pensionare, a dnei Kelo 
Maria 

357 26.09.2022 

eliberarea Autorizației de funcționare și a Avizului pentru 
orarul de funcționare pentru POSTA ANGELA II în 
conformitate cu prevederile HCL Nădlac 
nr.121/31.07.2007 

358 27.09.2022 suspendarea ajutorului social 

359 27.09.2022 
reorganizarea comisiei speciale de inventariere a 
domeniului public și privat al UAT Nădlac 

360 29.09.2022 

eliberarea Autorizației de funcționare și a Avizului pentru 
orarul de funcționare pentru S.C. LR-92- SUPERWASH SRL 
în conformitate cu prevederile HCL Nădlac 
nr.121/31.07.2007 



361 30.09.2022 
încadrarea dnei Iaczkulak Irina Ramona la primăria 
orașului Nădlac, în funcția de asistent personal 

362 30.09.2022 acordarea alocației pentru susținerea familiei 

363 30.09.2022 
nominalizarea persoanelor care sunt implicate în 
implementarea proiectelor cu finanțare europeană din 
fonduri nerambursabile 

364 03.10.2022 
convocarea Consiliului local al orașului Nădlac în ședința 
extraordinară din data de 04.10.2022 

365 03.10.2022 
numirea comisiei de preselecție și a comisiei de licitație în 
vederea valorificării prin licitație publică cu strigare a 
cantității de masă lemnoasă pe picior 

366 03.10.2022 
încetarea, de drept, a raportului de serviciu, al dnei Szaiak 
Veronica, funcționar public de execuție 

367 04.10.2022 
drepturile salariale pentru activitatea prestată, în proiecte 
finanțate din fonduri europene, prevăzute de art.16, alin.1 
din Legea nr.153/2017, dlui Iasovics Claudiu Andrei 

368 04.10.2022 
drepturile salariale pentru activitatea prestată, în proiecte 
finanțate din fonduri europene, prevăzute de art.16, alin.1 
din Legea nr.153/2017, dlui Zimbran Darius 

369 04.10.2022 
drepturile salariale pentru activitatea prestată, în proiecte 
finanțate din fonduri europene, prevăzute de art.16, alin.1 
din Legea nr.153/2017, dnei Mazuch Marinela 

370 04.10.2022 
drepturile salariale pentru activitatea prestată, în proiecte 
finanțate din fonduri europene, prevăzute de art.16, alin.1 
din Legea nr.153/2017, dlui Cralic Ioan 

371 06.10.2022 
desemnarea reprezentantului Orașului Nădlac în comisia 
de inventariere a bunurilor concesionate către S.C. 
COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. 

372 11.10.2022 acordarea dreptului la stimulentul educațional 

373 11.10.2022 acordarea dreptului la stimulentul educațional 

374 11.10.2022 acordarea dreptului la stimulentul educațional 

375 11.10.2022 acordarea dreptului la stimulentul educațional 

376 11.10.2022 acordarea dreptului la stimulentul educațional 

377 11.10.2022 acordarea dreptului la stimulentul educațional 

378 11.10.2022 acordarea dreptului la stimulentul educațional 

379 11.10.2022 acordarea dreptului la stimulentul educațional 



380 13.10.2022 
încetarea contractului individual de muncă al dnei Balint 
Ana Rujena- asistent personal 

381 18.10.2022 
asistarea minorului Borz Emanuel-Marian în Centrul de zi 
de îngrijire a copiilor din orașul Nădlac 

382 18.10.2022 
asistarea minorului Cîmpeanu Maurizio-Alessandro în 
Centrul de zi de îngrijire a copiilor din orașul Nădlac 

383 18.10.2022 
asistarea minorului Flonta Edward Laurențiu în Centrul de 
zi de îngrijire a copiilor din orașul Nădlac 

384 18.10.2022 
asistarea minorului Iardek Blanka Daiana în Centrul de zi 
de îngrijire a copiilor din orașul Nădlac 

385 18.10.2022 
asistarea minorului Iorga Iosua Anton în Centrul de zi de 
îngrijire a copiilor din orașul Nădlac 

386 18.10.2022 
asistarea minorului Isztujka Katy în Centrul de zi de îngrijire 
a copiilor din orașul Nădlac 

387 18.10.2022 
asistarea minorului Isztujka Mândra în Centrul de zi de 
îngrijire a copiilor din orașul Nădlac 

388 18.10.2022 
asistarea minorului Mânzat Alexandru Daniel în Centrul de 
zi de îngrijire a copiilor din orașul Nădlac 

389 18.10.2022 
asistarea minorului Matica Daniel Constantin în Centrul de 
zi de îngrijire a copiilor din orașul Nădlac 

390 18.10.2022 
asistarea minorului Matica Lucian Alexandru în Centrul de 
zi de îngrijire a copiilor din orașul Nădlac 

391 18.10.2022 
asistarea minorului Matica Roberta Alexandra în Centrul 
de zi de îngrijire a copiilor din orașul Nădlac 

392 18.10.2022 
asistarea minorului Milencianu Anca în Centrul de zi de 
îngrijire a copiilor din orașul Nădlac 

393 18.10.2022 
asistarea minorului Milencianu Andreea Larisa în Centrul 
de zi de îngrijire a copiilor din orașul Nădlac 

394 18.10.2022 
asistarea minorului Milencianu Antonia Ștefania în Centrul 
de zi de îngrijire a copiilor din orașul Nădlac 

395 18.10.2022 
asistarea minorului Nicola Ricardo-Robert în Centrul de zi 
de îngrijire a copiilor din orașul Nădlac 

396 18.10.2022 
asistarea minorului Sabou Robert în Centrul de zi de 
îngrijire a copiilor din orașul Nădlac 

397 18.10.2022 
asistarea minorului Slauko Erik- Milan în Centrul de zi de 
îngrijire a copiilor din orașul Nădlac 



398 18.10.2022 
asistarea minorului Stefancic Daniel Miroslav în Centrul de 
zi de îngrijire a copiilor din orașul Nădlac 

399 18.10.2022 
asistarea minorului Takacs Marian Patrick în Centrul de zi 
de îngrijire a copiilor din orașul Nădlac 

400 18.10.2022 
asistarea minorului Tașcă Maria Jesica în Centrul de zi de 
îngrijire a copiilor din orașul Nădlac 

401 18.10.2022 
asistarea minorului Tașcă Ștefan Elisei în Centrul de zi de 
îngrijire a copiilor din orașul Nădlac 

402 18.10.2022 
actualizarea atribuțiilor din fișa postului a dnei Halasi 
Diana Anabela 

403 19.10.2022 
convocarea Consiliului local al orașului Nădlac în ședința 
ordinară din data de 25.10.2022 

404 20.10.2022 acordarea indemnizației de însoțitor dnei Tcaciuc Silvia 

405 21.10.2022 delegarea atribuțiilor primarului 

406 25.10.2022 desemnarea managerului de transport 

407 25.10.202 
încadrarea dlui Balint Ioan Iaroslav la primăria orașului 
Nădlac, în funcția de asistent personal 

408 26.10.2022 
numirea comisiei de recepție a cărților cumpărate care vor 
intra în gestiunea Bibliotecii orășenești Nădlac și a comisiei 
care va stabili prețul cărților donate bibliotecii 

409 26.10.2022 
încadrarea dnei Kovari Karina Felicia la primăria orașului 
Nădlac, în funcția de asistent personal 

410 26.10.2022 acordarea indemnizației de însoțitor dlui Caraba Tiberiu 

411 27.10.2022 
încadrarea dnei Bogoș Maria la primăria orașului Nădlac, 
în funcția de asistent personal 

412 27.10.2022 acordarea ajutorului social 

413 27.10.2022 acordarea ajutorului social 

414 27.10.2022 încetarea plății ajutorului social 

415 31.10.2022 acordarea alocației pentru susținerea familiei 

416 31.10.2022 acordarea alocației pentru susținerea familiei 

417 31.10.2022 încetarea alocației pentru susținerea familiei 

418 31.10.2022 acordarea indemnizației de însoțitor dlui Kratki Ștefan 

419 01.11.2022 

numirea comisiei centrale și a comisiilor de inventariere a 
elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor 
proprii, și investițiilor în curs de execuție, aflate în 
patrimoniul orașului Nădlac 



420 03.11.2022 
convocarea Consiliului local al orașului Nădlac în ședința 
extraordinară din data de 08.11.2022 

421 03.11.2022 
majorarea indemnizației dlui Mărginean Ioan Radu, primar 
UAT 

422 04.11.2022 
drepturile salariale pentru activitatea prestată, în proiecte 
finanțate din fonduri europene, prevăzute de art.16, alin.1 
din Legea nr.153/2017, dlui Zimbran Darius 

423 04.11.2022 
drepturile salariale pentru activitatea prestată, în proiecte 
finanțate din fonduri europene, prevăzute de art.16, alin.1 
din Legea nr.153/2017, dlui Mazuch Marinela 

424 04.11.2022 
drepturile salariale pentru activitatea prestată, în proiecte 
finanțate din fonduri europene, prevăzute de art.16, alin.1 
din Legea nr.153/2017, dlui Cralic Ioan 

425 04.11.2022 
drepturile salariale pentru activitatea prestată, în proiecte 
finanțate din fonduri europene, prevăzute de art.16, alin.1 
din Legea nr.153/2017, dlui Iasovics Claudiu Andrei 

426 04.11.2022 
reîncadrarea dnei Mako Jelmira în funcția contractuală de 
inspector de specialitate GP IA 

427 11.11.2022 
modificarea Avizului pentru orarul de funcționare pentru 
S.C. ARTIMA S.A. în conformitate cu HCL Nădlac 
nr.121/31.07.2007 

428 15.11.2022 

numirea comisiei de inventariere  a bunurilor care fac 
obiectul concesiunii serviciului public de salubrizare din 
cadrul proiectului sistem de management integrat al 
deșeurilor solide în județul Arad, aflate în custodia 
Orașului Nădlac, pe anul 2022 

429 15.11.2022 
numirea comisiei în vederea recepției la terminarea 
lucrărilor pentru obiectivul Modernizare și reabilitare 
rețea de străzi din orașul Nădlac 

430 22.11.2022 
acordarea indemnizației de însoțitor dnei Totorean Stela 
Margareta  

431 22.11.2022 acordarea indemnizației de însoțitor dlui Popovici Ioan 

432 22.11.2022 delegarea atribuțiilor primarului  

433 23.11.2022 
convocarea Consiliului local al orașului Nădlac în ședința 
ordinară din data de 29.11.2022 

434 23.11.2022 
acordarea indemnizației de însoțitor dnei Iaszovics Rodica 
Persida 



435 23.11.2022 
acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu 
combustibili solizi sau petrolieri și gaze naturale 

436 23.11.2022 
acordarea suplimentului pentru combustibili solizi sau 
petrolieri, gaze naturale și energie electrică 

437 25.11.2022 acordarea indemnizației de însoțitor dlui Ianosteac Ioan 

438 25.11.2022 acordarea alocației pentru susținerea familiei 

439 25.11.2022 acordarea alocației pentru susținerea familiei 

440 25.11.2022 încetarea alocației pentru susținerea familiei 

441 28.11.2022 
încadrarea dnei Ciurovski Ana la primăria orașului Nădlac, 
în funcția de asistent personal 

442 28.11.2022 
încadrarea dlui Varga Petru Pavel la primăria orașului 
Nădlac, în funcția de asistent personal 

443 29.11.2022 
modalitatea de recuperare a zilei libere din data de 
02.12.2022 

444 05.12.2022 
drepturile salariale pentru activitatea prestată, în proiecte 
finanțate din fonduri europene, prevăzute de art.16, alin.1 
din Legea nr.153/2017, dlui Iasovics Claudiu Andrei  

445 05.12.2022 
drepturile salariale pentru activitatea prestată, în proiecte 
finanțate din fonduri europene, prevăzute de art.16, alin.1 
din Legea nr.153/2017, dlui Zimbran Darius  

446 05.12.2022 
drepturile salariale pentru activitatea prestată, în proiecte 
finanțate din fonduri europene, prevăzute de art.16, alin.1 
din Legea nr.153/2017, dnei Mazuch Marinela  

447 05.12.2022 
drepturile salariale pentru activitatea prestată, în proiecte 
finanțate din fonduri europene, prevăzute de art.16, alin.1 
din Legea nr.153/2017, dlui Cralic Ioan 

448 05.12.2022 

respingerea cererii pentru acordarea ajutorului pentru 
încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri și a  
suplimentului pentru combustibili solizi/petrolieri și 
energie electrică 

449 05.12.2022 

respingerea cererii pentru acordarea ajutorului pentru 
încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri și a 
suplimentului pentru combustibili solizi/petrolieri și 
energie electrică 

450 05.12.2022 
respingerea cererii pentru acordarea ajutorului pentru 
încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri și a 



suplimentului pentru combustibili solizi/petrolieri și 
energie electrică 

451 05.12.2022 

respingerea cererii pentru acordarea ajutorului pentru 
încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri și a 
suplimentului pentru combustibili solizi/petrolieri și 
energie electrică 

452 05.12.2022 

respingerea cererii pentru acordarea ajutorului pentru 
încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri și a 
suplimentului pentru combustibili solizi/petrolieri și 
energie electrică 

453 
 

05.12.2022 

respingerea cererii pentru acordarea ajutorului pentru 
încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri și a 
suplimentului pentru combustibili solizi/petrolieri și 
energie electrică 

454 05.12.2022 

respingerea cererii pentru acordarea ajutorului pentru 
încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri și a 
suplimentului pentru combustibili solizi/petrolieri și 
energie electrică 

455 05.12.2022 

respingerea cererii pentru acordarea ajutorului pentru 
încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri și a 
suplimentului pentru combustibili solizi/petrolieri și 
energie electrică 

456 05.12.2022 

respingerea cererii pentru acordarea ajutorului pentru 
încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri și a 
suplimentului pentru combustibili solizi/petrolieri și 
energie electrică 

457 05.12.2022 

respingerea cererii pentru acordarea ajutorului pentru 
încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri și a 
suplimentului pentru combustibili solizi/petrolieri și 
energie electrică 

458 05.12.2022 

respingerea cererii pentru acordarea ajutorului pentru 
încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri și a 
suplimentului pentru combustibili solizi/petrolieri și 
energie electrică 

459 05.12.2022 
respingerea cererii pentru acordarea ajutorului pentru 
încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri și a 



suplimentului pentru combustibili solizi/petrolieri și 
energie electrică 

460 05.12.2022 

respingerea cererii pentru acordarea ajutorului pentru 
încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri și a 
suplimentului pentru combustibili solizi/petrolieri și 
energie electrică 

461 05.12.2022 

respingerea cererii pentru acordarea ajutorului pentru 
încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri și a 
suplimentului pentru combustibili solizi/petrolieri și 
energie electrică 

462 05.12.2022 

respingerea cererii pentru acordarea ajutorului pentru 
încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri și a 
suplimentului pentru combustibili solizi/petrolieri și 
energie electrică 

463 05.12.2022 

respingerea cererii pentru acordarea ajutorului pentru 
încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri și a 
suplimentului pentru combustibili solizi/petrolieri și 
energie electrică 

464 05.12.2022 

respingerea cererii pentru acordarea ajutorului pentru 
încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri și a 
suplimentului pentru combustibili solizi/petrolieri și 
energie electrică 

465 05.12.2022 

respingerea cererii pentru acordarea ajutorului pentru 
încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri și a 
suplimentului pentru combustibili solizi/petrolieri și 
energie electrică 

466 05.12.2022 

respingerea cererii pentru acordarea ajutorului pentru 
încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri și a 
suplimentului pentru combustibili solizi/petrolieri și 
energie electrică 

467 05.12.2022 

respingerea cererii pentru acordarea ajutorului pentru 
încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri și a 
suplimentului pentru combustibili solizi/petrolieri și 
energie electrică 

468 05.12.2022 
respingerea cererii pentru acordarea ajutorului pentru 
încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri și a 



suplimentului pentru combustibili solizi/petrolieri și 
energie electrică 

469 05.12.2022 

respingerea cererii pentru acordarea ajutorului pentru 
încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri și a 
suplimentului pentru combustibili solizi/petrolieri și 
energie electrică 

470 05.12.2022 

respingerea cererii pentru acordarea ajutorului pentru 
încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri și a 
suplimentului pentru combustibili solizi/petrolieri și 
energie electrică 

471 05.12.2022 

respingerea cererii pentru acordarea ajutorului pentru 
încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri și a 
suplimentului pentru combustibili solizi/petrolieri și 
energie electrică 

472 05.12.2022 

respingerea cererii pentru acordarea ajutorului pentru 
încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri și a 
suplimentului pentru combustibili solizi/petrolieri și 
energie electrică 

473 07.12.2022 
convocarea Consiliului local al orașului Nădlac în ședința 
extraordinară din data de 07.12.2022 

474 07.12.2022 acordarea dreptului la stimulentul educațional 

475 13.12.2022 
convocarea Consiliului local al orașului Nădlac în ședința 
extraordinară din data de 15.12.2022 

476 13.12.2022 desemnarea managerului de transport 

477 15.12.2022 acordarea ajutorului social 

478 20.12.2022 
convocarea Consiliului local al orașului Nădlac în ședința 
extraordinară din data de 20.12.2022 

479 21.12.2022 
convocarea Consiliului local al orașului Nădlac în ședința 
ordinară din data de 27.12.2022 

480 23.12.2022 
acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu 
combustibili solizi sau petrolieri 

481 23.12.2022 
acordarea suplimentului pentru combusitibili solizi sau 
petrolieri și energie electrică 

482 27.12.2022 încetarea plății ajutorului social- Farkas Aurelia 

483 29.12.2022 acordarea dreptului la stimulentul educațional 

484 29.12.2022 
prelungirea încadrării dnei Hajduk Albina Elisabeta în 
funcția de asistent personal 



485 29.12.2022 
prelungirea încadrării dnei Cutlac Corina Claudia în funcția 
de asistent personal 

486 29.12.2022 
înadrarea dnei Liskovits Olena la primăria orașului Nădlac,  
în funcția de asistent personal 

487 29.12.2022 
prelungirea încadrării dnei Luca Sferle Flavia Doinița în 
funcția de asistent personal 

488 29.12.2022 

numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru obiectivul 
Proiectare și execuție lucrări de construcție a drumurilor 
de acces agricole în localitatea Nădlac, în cadrul proiectului 
Realizare drumuri agricole în orașul Nădlac 

489 29.12.2022 
Corectarea erorii materiale din dispozițiile 
nr.435/23.11.2022 și 436/23.11.2022 

490 29.12.2022 încetarea plății ajutorului social 

491 29.12.2022 punerea în aplicare a Deciziei civile nr.1236/14.12.2022 
 

 


