
Anexa la  
      Hotărârea Consiliului local nr. 79/09.08.2005  
 
 
 
 
 
 

ORDINEA DE ZI 
AL ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC DIN DATA DE 

09.08.2005 
 
 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei ordinare a Consiliului local 
din data de 09.08.2005. 
 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 
local din data de 28.06.2005.  

 3.Proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului de posturi de asistenţi personali. 
4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului 

local al oraşului Nădlac pe anul 2005. 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea programului de lucrări edilitar 

gospodăreşti, reparaţii şi dotări pe anul 2005  finanţate din bugetul local 
 6.Proiect de hotărâre privind parcelarea terenului evidenţiat în CF nr.2956, parcela nr. top. 
12549 şi trecerea în proprietatea privată a oraşului Nădlac a terenului în suprafaţă de 5583 mp. 

7.Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului local nr.98/28.10.2003, 
modificarea Hotărârii Consiliului local nr.18/30.01.2004 şi vânzarea prin licitaţie publică a 
parcelelor evidenţiate în CF nr.2201, nr. top. 13691/99-101/1, nr. top. 13691/99-101/2, nr. top. 
13691/99-101/3, nr. top. 13691/99-101/4, nr. top. 13691/99-101/5, nr. top. 13691/99-101/6 

8Proiect de hotărâre privind parcelarea terenului situat în oraşul Nădlac, înscris în CF nr. 
9438 Nădlac, nr. top. 3691/2, în suprafaţă de 2012 mp 

9.Proiect de hotărâre privind trecerea în proprietatea privată a oraşului Nădlac şi vânzarea 
prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă totală de 535 mp. 

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării schimbului de teren proprietatea privată 
a oraşului cu terenul proprietatea Cooperativei de Consum Nădlac. 

11.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local 
Nădlac nr.56/30.03.2004. 

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de activităţi culturale, artistice, 
sportive şi de agrement care se vor desfăşura cu ocazia sărbătoririi zilelor oraşului Nădlac, 27-28 
august 2005. 

13.Proiect de hotărâre privind concesionarea spaţiului cu destinaţia de cabinet medical 
către Cabinetul Medical Medicină Generală Pediatrie Dr. Sitaru Casian 

14.Proiect de hotărâre privind concesionarea spaţiului cu destinaţia de cabinet medical 
către Cabinetul Medical Medicină Generală Pediatrie Dr. Orban Ecaterina 

15.Proiect de hotărâre privind concesionarea spaţiului cu destinaţia de cabinet medical 
către Cabinetul Medical Medicină Generală Pediatrie Dr. Orban Balazs. 

16.Proiect de hotărâre privind concesionarea spaţiului cu destinaţia de cabinet medical 
către Cabinetul Medical Medicină Generală Pediatrie Dr. Bakoş Carol. 

17.Proiect de hotărâre privind avizarea cererii nr.5626/2005 a SC Milsor Disco Parc SRL  



18.Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Nădlac referitor la lucrările de 
reparaţii care se vor efectua asupra imobilului situat în oraşul Nădlac, str. M. Eminescu, nr.114, 
obiect al contractului de închiriere nr.1710/28.05.1999. 

19.Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului maxim şi condiţiile de acordare a 
unui ajutor financiar 

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării comisiei pentru aplicarea legii 
nr.112/1995 pentru reglementarea  situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, 
trecute în proprietatea statului, cu modificările şi completările ulterioare. 

21.Soluţionarea cererii d-lui Şubiak Ioan nr.5072/2005.  
 22.Soluţionarea cererii SC Petrotyl SRL nr.5045/2005. 

23.Diverse 
  

   
 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
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