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Anexa la 
        Hotărârea Consiliului local nr.88/18.06.2009

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

18.06.2009
   

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei ordinare a 
Consiliului local Nădlac din data de 18.06.2009.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al 
Consiliului Local Nădlac din data de 26.05.2009.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de conciliere directă 
privind revocarea prin act notarial a contractului de vânzare- cumpărare, înch. aut. 
371/05.06.2008, încheiat cu S.C. RINGL TRANS S.R.L.

4.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local 
Nădlac nr.206/23.12.2008.

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

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. 
COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. şi mandatarea reprezentantului Consiliului Local Nădlac în 
adunarea generală a acţionarilor S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. să voteze 
modificarea Actului constitutiv al S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării contractului de asociere în 
participaţiune nr.12744/2008 încheiat între Oraşul Nădlac şi S.C. BENEFIC S.R.L.

8.Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia proiectului „Extinderea şi 
modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Arad”, a imobilelor pentru 
construcţia/extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea programului local multianual aferent 
obiectivelor de investiţii în vederea creşterii performanţei energetice a blocurilor de 
locuinţe din oraşul Nădlac.

10.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei Consiliului Local, a 
organigramei Serviciului Public Edilitar Gospodăresc, precum şi a statului de funcţii.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 1366 
mp, parcela cu nr. cad. 1118, evidenţiată în CF nr. 10509 Nădlac, teren situat în Cart. 
Viile Vechi nr. 33, d-nei Vavra Francisca, domiciliată în oraşul Nădlac, Cart. Viile Vechi nr. 
33, jud. Arad

12.Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Nădlac referitor la 
participarea în cadrul proiectului cu privire la modernizarea, extinderea şi dotarea Şcolii 
generale " Local nr.2- Gr. Şc. J. G. Tajovsky " din orasul Nadlac.

13.Prezentarea raportului referitor la persoanele cu handicap nr.8600/2009.
14.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a autoutilitarei  DACIA 

LOGAN către S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.
15.Diverse.
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