
Anexa la  
      Hotărârea Consiliului local nr.100/20.09.2005  
 

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

20.09.2005 
 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei ordinare a Consiliului local 
din data de 20.09.2005. 
 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a 
Consiliului local din data de 30.08.2005.  
 3.Informare referitor la activitatea Grupei Gardienilor Publici Nădlac – 01.01.2005- 
31.08.2005. 
 4.Discutarea cererilor SC Petrom Nădlac SRL nr.5940/2005, nr.5941/2005. 

5.Promotorul Local- Agent de dezvoltare locală, rolul său ca interfaţă între Administraţia 
Publică Locală şi comunitate în accesarea fondurilor nerambursabile, sprijinirea Promotorilor 
Locali în activitatea de elaborare a Strategiei de dezvoltare economico-socială locală şi 
managementul proiectelor, prin identificarea echipei cu care acesta să colaboreze. 

6.Aviz de principiu referitor la cererea PHOENIX Cooperativa de Credit nr.7707/2005. 
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării în străinătate a primarului oraşului 

Nădlac, d-l Vasile Ciceac 
8.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului 

local al oraşului Nădlac pe anul 2005 
9.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului de principiu pentru  documentaţia privind 

bugetul local detaliat la veniturile pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, titluri, 
articole de cheltuieli şi subcapitole pe anul 2006 şi estimările pe anii 2007-2009 

10.Soluţionarea cererii Parohiei Ortodoxe Sârbe Nădlac nr.6080/2005. 
11.Proiect de hotărâre privind constituirea Poliţiei Comunitare, ca serviciu public în cadrul 

aparatului propriu de specialitate al Consiliului local Nădlac 
12.Proiect de hotărâre privind parcelarea terenului situat în oraşul Nădlac, înscris în CF nr. 

9559 Nădlac, nr. top. 12543/3.12543/6.12544-12546/2, în suprafaţă de 25837 mp şi vânzarea prin 
licitaţie publică a parcelelor rezultate 

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei spaţiilor medicale care urmează a fi vândute 
potrivit legii, precum şi numirea reprezentanţilor consiliului local care vor face parte din comisia 
pentru vânzarea acestora 

14.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  

15.Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a 
adunărilor publice  

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea  revocării Hotărârii Consiliului Local 
nr.96/09.08.2005 

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea  vânzării cotei de 3/5 din imobilul situat în oraşul 
Nădlac, str. M. Eminescu, nr.120 către d-l Muzicaş Alexandru  
 18.Diverse. 
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