
JURIDIC 2009 1

Anexa la 
        Hotărârea Consiliului local nr.109/18.08.2009

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

18.08.2009
   

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a 
Consiliului local Nădlac din data de18.08.2009.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al 
Consiliului Local Nădlac din data de 07.07.2009.

3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Consiliului Local al Oraşului Nădlac pe anul 2009.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor de îmbunătăţire a activităţii de 
apărare împotriva incendiilor în oraşul Nădlac.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al 
Planului Urbanistic General al Oraşului Nădlac şi al regulamentului Local de Urbanism al 
Oraşului Nădlac, aferent.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării terenului în suprafaţă totală de 
47.400 mp, parcela nr. cad. 207, evidenţiată în CF nr.300045 Nădlac.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării terenului în suprafaţă totală de 
52700 mp, parcela nr. cad.206, evidenţiată în CF nr.300046 Nădlac

8.Proiect de hotărâre privind aprobare retragerii dreptului de servitute de trecere 
asupra parcelei nr. top. 2412/1/2, înscrisă în CF nr.9329 Nădlac.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 917 
mp, parcela nr. top. 13691/40, evidenţiată în CF nr. 2201 Nădlac, teren situat în oraşul 
Nădlac, str. Cloşca, nr. 31, în cota de ½ către d-na Oprinescu Susana, domiciliată în 
Mun. Arad, str. Ursului nr. 6 – 12 CĂMIN 5 et. 4 ap. 71, jud. Arad şi în cota de ½   d-lui 
Bogoş Anton, domiciliat în oraşul Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 79,  judeţul Arad

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 903 
mp, parcela nr. cad. 1272, evidenţiat în CF nr. 10691 Nădlac, teren situat în cart. Viile 
Vechi nr. 95,   d-lui Barany Mihai, domiciliat în oraşul Nădlac, Cart. Viile Vechi nr. 95, 
jud. Arad.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 881 
mp, parcela nr. cad. 1269, evidenţiat în CF nr. 10688 Nădlac, teren situat în cart. Viile 
Vechi nr. 89, d-lui
Farcaş Flavius - Daniel şi d-nei Farcaş Maria, domiciliaţi în oraşul Nădlac, Cart. Viile Vechi  
nr. 89.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan în suprafaţă 
de 865 mp, parcela nr. cad. 1271, evidenţiată în CF nr.10690 Nădlac, situat în oraşul 
Nădlac, Cart. Viile Vechi nr. 93, jud. Arad, în cota de 5/8 d-nei Fabian Susana şi în cota 
de 3/8 d-nei Schank Susana.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării contractului de concesiune 
nr.5593/31.08.2005, incheiat cu Sitaru Cassian.

14.Prezentarea referatului compartimentului administrarea patrimoniului local 
nr.10732/2009; aviz de principiu referitor la administrarea imobilului situat în oraşul 
Nădlac, str. G. Coşbuc, nr.62.

15.Soluţionarea cererii S.C. G&E INVEST 2003 nr.30/27.07.2009, înregistrată la 
primăria oraşului Nădlac sub nr.10315/28.07.2009.
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16.Informarea Clubului Sportiv Victoria Nădlac.
17.Prezentarea scrisorii de intenţie a Asociaţiei Sportive Pro Nădlac.
18.Diverse. 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         SECRETAR
       FAUR MARIA CARMEN     ALEXANDRU GROS

    

                        


