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Anexa la 
        Hotărârea Consiliului local nr.181/18.12.2009

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

18.12.2009

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a 
Consiliului local din data de 18.12.2009.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a 
Consiliului Local Nădlac din data de 26.11.2009.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, a 
impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor 
aplicabile începând cu anul fiscal 2010.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale aplicabile în anul fiscal 
2010.

5.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al Consiliului Local al oraşului Nădlac.

6.Proiect de hotărâre privind acceptarea transmiterii fără plată a două autoturisme 
de la Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Arad.

7.Proiect de hotărâre privind actualizarea nomenclatorului stradal al oraşului 
Nădlac.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în proprietatea privată a oraşului 
Nădlac a terenului în suprafaţă de 396 mp, din parcela nr.top.1844/1, evidenţiată în CF 
nr.300244 Nădlac ( provenită din conversia pe hârtie a CF nr.3535 Nădlac).

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în domeniul salubrizării.
10.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local 

Nr.72/28.04.2009.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local de referinţă pentru 

producerea şi furnizarea energiei termice furnizate populaţiei în sistem centralizat.
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii, la cerere, a contractelor de 

închiriere, încheiate în baza Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.56/30.03.2004, referitor 
la folosinţa unor terenuri proprietatea Statului Român şi proprietatea privată a oraşului, 
terenuri ocupate de către deţinătorii de garaje, proprietatea  persoanelor fizice şi juridice.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 756 
mp, parcela cu nr.top. 13691/63, evidenţiată în CF nr. 2201 Nădlac, teren situat în 
oraşul Nădlac, str. Cloşca nr. 41, d-lui Stefancic Francisc, domiciliat în oraşul Nădlac, 
str. Cloşca nr. 41, jud. Arad.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 703 
mp,  parcela nr. top. 13691/21/2, evidenţiată în CF nr. 301664 Nădlac ( provenită din 
conversia pe hârtie a CF nr.2201 Nădlac), teren situat în oraşul Nădlac, str. G. Enescu 
nr.173, d-nei Crişan Floarea, domiciliată în oraşul Nădlac, str. G. Enescu nr. 173, jud. 
Arad

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 
600,5 mp, respectiv cota de 500/1001 mp din parcela cu nr. top. 12345-12350/26/1/1 
evidenţiată în CF 8722 Nădlac şi parcela cu nr. top. 12345-12350/26/1/2, evidenţiată în 
CF nr. 9214 Nădlac, în suprafaţă de 100 mp, teren situat în str.Cartierul Nou, nr. 17, d-lui 
Barani Ioan, domiciliat în oraşul Nădlac, str.Cartierul Nou nr. 17 şi d-nei Barani Iarmila-
Maria, domiciliată în oraşul Nădlac, str.Cartierul Nou nr. 16, jud. Arad.
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16.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului  în cotă de 500/1001 
mp din parcela cu nr. top. 12345-12350/26/1/1, evidenţiată în CF nr. 8722 Nădlac, în 
suprafaţă de 500,5 mp, teren situat în oraşul Nădlac, str.Cartierul Nou nr. 16, judeţul 
Arad, d-lui Barani Ioan, şi d-nei Barani Maria, domiciliaţi în oraşul Nădlac, str.Cartierul 
Nou nr. 16, jud. Arad.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii prin atribuire directă a 
serviciului de alimentare cu apă şi canalizare din întreaga Arie de Delegare către S.C. 
COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.,  a Contractului de Delegare a gestiunii serviciului, a listei 
bunurilor din domeniul public aferente sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare 
care vor fi concesionate prin Contractul de Delegare.

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor 
Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

19.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului oraşului Nădlac în 
adunarea generală a operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. de a vota 
aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi 
canalizare şi semnarea acestuia din partea operatorului, de către d-l Bănăţean Gheorghe.

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

21. Diverse.

                 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ       SECRETAR

           SORIN IVAN ŞPROCH ALEXANDRU GROS
    


