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Anexa la 
        Hotărârea Consiliului local nr.172/26.11.2009

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

26.11.2009

1.Alegerea preşedintelui de şedinţă.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a 

Consiliului local din data de 26.11.2009.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare 

a Consiliului Local Nădlac din data de 09.11.2009.
4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Consiliului Local Nădlac pe anul 2009.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de ocupare temporară a 

domeniului public şi modalitatea de încasare a taxelor aferente ocupării domeniului public 
al oraşului Nădlac.

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

  7.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 1577 mp, 
parcela cu nr. cad. 1083, evidenţiată în CF nr. 10472 Nădlac, teren situat în oraşul 
Nădlac, str. Viile Vechi nr. 71, d-nei Kucserak Maria, domiciliată în oraşul Nădlac, str. Viile 
Vechi nr. 71.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan în suprafaţă de 
1012 mp, teren înscris în CF nr. 10687 Nădlac, parcela  nr. cad. 1268,  situat în oraşul 
Nădlac, Cart. Viile Vechi nr. 87, jud. Arad, d-nei Groza Verginica, d-lui Groza Pavel, 
domiciliaţi în Nădlac, str. C.N. nr. 8, d-lui Negrău Vasile, domiciliat în Nădlac, str. Viile 
Vechi nr. 87 şi d-lui Negrău Gheorghe, domiciliat în Nădlac, str. G. Enescu nr. 31, jud. 
Arad.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan în suprafaţă de  
755 mp, teren înscris în CF nr. 301661 Nădlac, parcela nr. top. 13691/44,  situat în oraşul 
Nădlac, str. Cloşca nr.37, jud. Arad, d-nei Kelo Maria, domiciliată în oraşul Nădlac, Cat. 
Viile Vechi nr. 48, jud. Arad.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării terenului în suprafaţă totală de 
1.743.026 mp, parcela nr. cad.12278/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, evidenţiată în CF nr.301660 
Nădlac.

11.Prezentarea raportului referitor la protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap nr.8600/2009.

12.Prezentarea raportului public anual privind execuţia bugetară a unităţii 
administrativ- teritoriale- oraş Nădlac, pe anul 2007.

13.Diverse.
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