
                                                                                                         ANEXA 
La H.C.L. nr. 103 din 28.11.2003 

 
 
 

ORDINEA DE ZI  
AL ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC 

DIN DATA DE 28.11.2003 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei ordinare a 
Consiliului local din data de 28.11.2003. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei 
extraordinare a Consiliului local din data de 11.11.2003. 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea criteriilor de acordare a venitului minim 
garantat pentru anul 2004. 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului local 
Nădlac pe anul 2003. 

5. Informare privind stadiul încasărilor de impozite şi taxe de la persoane fizice 
şi juridice pe trim.III- 2003. Stadiul încasărilor fondurilor băneşti din 
concesionările şi asocierile Primăriei. 

6. Proiect de hotărâre privind avizarea construcţiilor speciale nesupuse 
impozitului pe clădire pe anul 2004 a CN CF CFR SA REG.CIRC. Arad. 

7. Proiect de hotărâre privind avizarea construcţiilor speciale nesupuse 
impozitului pe clădire pe anul 2004 a Romtelecom SA. 

8. Propuneri cu privire la proiectul bugetului Bibliotecii oraşului Nădlac pentru 
anul 2004. Programul de lucrări şi reparaţii pentru anul 2004. Programul de 
activităţi pentru anul 2004. 

9. Propuneri cu privire la proiectul bugetului Casei de Cultură pentru anul 2004. 
Programul de lucrări şi reparaţii pentru anul 2004. Programul de activităţi 
pentru anul 2004. 

10. Informare privind rezultatele obţinute de S.C. K&K S.R.L. în activitatea de 
salubrizare a oraşului Nădlac în anul 2003. 

11. Proiect de hotărâre privind împuternicirea persoanelor care pot participa la 
licitaţia publică care va avea loc la AVAB Bucureşti cu privire la 
achiziţionarea imobil- sediu economic şi administrativ, situat în oraşul Nădlac, 
str. G. Enescu, nr.85, sediul fostei SC Agroindustriala Nădlac SA, evidenţiat în 
CF 9386 Nădlac. 

12. Proiect de hotărâre privind trecerea în proprietatea privată a oraşului Nădlac a 
terenului în suprafaţă de 744 mp. 

13. Proiect de hotărâre privind desemnarea primarului oraşului Nădlac pentru 
evaluarea performanţelor profesionale ale secretarului 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul „ 
Retehnologizarea staţiei de epurare, extindere şi reabilitare reţele de canalizare 
în oraşul Nădlac. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii Ministerului de Interne, 
Inspectoratul judeţean al Poliţiei de Frontieră Arad privind preluarea fără plată 



a imobilelor Nădlac nord- extravilan, Peregu Mare- extravilan, foste pichete, 
ce aparţin Inspectoratului judeţean al Poliţiei de Frontieră Arad. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a 
terenului în suprafaţă de 100 mp din parcela cu nr.top.12278/1/1/1/1/2 în 
suprafaţa totală de 513 mp, situat în oraşul Nădlac, la intersecţia străzilor 
Ludovic Boor- Abatorului, evidenţiat în CF nr.9340. 

17. Proiect de hotărâre privind stabilirea, alegerea formei de gestiune a serviciului 
de iluminat public ce va fi înfiinţat la nivelul unităţii administrativ teritoriale 
Nădlac. 

18. Discuţii, propuneri din partea comisiilor pe marginea bugetului propriu al 
Consiliului local Nădlac pe anul 2004. 

19. Diverse 
 
 
 
 
 
 
 
C.A./C.A. 
5 exp. 


