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Anexa la 
        Hotărârea Consiliului local nr.122/27.08.2009

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

27.08.2009
   

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a 
Consiliului local Nădlac din data de 27.08.2009.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al 
Consiliului Local Nădlac din data de 18.08.2009.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei Consiliului Local, 
precum şi a organigramei Clubului Sportiv „Victoria” Nădlac.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru 
„Modernizare şi extindere corpuri de clădire, amenajare incintă şi dotarea cu 
echipamente TIC a Grupului Şcolar Jozef Gregor Tajovsky Nădlac” 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru investiţia „Modernizare şi extindere corpuri de clădire, amenajare 
incintă şi dotarea cu echipamente TIC a Grupului Şcolar Jozef Gregor Tajovsky Nădlac”

6. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local Nădlac la Programul 
Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3-Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, 
domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
infrastrucţiunii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru 
formare profesională continuă cu proiectul investiţia - „Modernizare şi extindere corpuri 
de clădire, amenajare incintă şi dotarea cu echipamente TIC a Grupului Şcolar Jozef 
Gregor Tajovsky Nădlac”
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru ” Reabilitarea reţelei de străzi în oraşul Nădlac, judeţul Arad.

8. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local Nădlac la Programul 
Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea infrastructurii de 
transport regionale şi locale, domeniul major de intervenţie 2.1- Reabilitarea şi 
modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane- înclusiv construcţia/reabilitarea 
şoselelor de centură cu proiectul 
„ Reabilitarea reţelei de străzi în oraşul Nădlac, judeţul Arad”

9. Proiect de hotârâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2009 .

10. Diverse

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         SECRETAR
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