
Anexa la  
     Hotărârea Consiliului local nr.127/18.11.2005  
 
 
 
 
 

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

18.11.2005 
 
 
 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei ordinare a 
Consiliului local din data de 18.11.2005. 
 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei 
extraordinare a Consiliului local din data de 31.10.2005.  

3.Informare referitor la derularea contractului de închiriere 
nr.1710/28.05.1999 încheiat cu d-l Gandi Nicolae asupra imobilului situat în oraşul 
Nădlac, str. M. Eminescu, nr.114. 
 4.Discuţii referitor la cazul fam. Lacatoş. 

5.Proiect de hotărâre privind stabilirea criteriilor de acordare a venitului minim 
garantat pentru anul 2006. 
 6.Proiect de hotărâre privind avizul de principiu asupra proiectului de hotărâre 
privind reorganizarea Serviciului public de pompieri civili al oraşului Nădlac în 
Serviciului public voluntar pentru situaţii de urgenţă al oraşului Nădlac, în vederea 
avizării acestuia de către ICJSU Arad. 

7.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Local 
Nădlac. 

8.Proiect de hotărâre privind trecerea în proprietatea privată a oraşului Nădlac 
şi vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 508 mp, parcela cu nr. 
top. 2478/1, evidenţiată în CF nr.9386 Nădlac. 

9.Proiect de hotărâre privind trecerea în proprietatea privată a oraşului Nădlac 
şi vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 100 mp, parcela cu nr. 
top. 2412/1, evidenţiată în CF nr.4797 Nădlac. 

10.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL 
nr.110/20.09.2005 privind aprobarea vânzării cotei de 3/5 din construcţii din imobilul 
situat în oraşul Nădlac, str. M. Eminescu, nr.120 către d-l Muzsicaş Alexandru. 

11.Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.105/20.09.2005 privind 
constituirea Poliţiei Comunitare, ca serviciu public în cadrul aparatului propriu de 
specialitate al Consiliului Local Nădlac. 

12.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL 
nr.111/23.07.2004 şi a HCL nr.112/23.07.2004. 
 13.Proiect de hotărâre privind aprobarea conţinutului formei actualizate a 
contractului de concesiune încheiat în data de 15.07.1992, cu actele adiţionale 
aferente, încheiat între primăria oraşului Nădlac şi SC Petrom Nădlac SRL 

14.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.4 din HCL 
nr.10/25.01.2005 

15.Proiect de hotărâre privind avizul Consiliului Local referitor la construirea 
unei remize pentru utilaje agricole pe terenul concesionat de S.A. Agrovictoria 
Nădlac. 



16.Propunerile comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Nădlac referitor la 
bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2006. 

17.Proiect de hotărâre privind trecerea în proprietatea privată a oraşului 
Nădlac a terenului în suprafaţă de 719 mp, înscris în CF nr.8707 Nădlac, cu nr. top. 
13691/106/1. 
 18.Diverse    
 
 
 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
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