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Anexa la 
        Hotărârea Consiliului local nr.156/27.10.2009

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

27.10.2009
   

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a 
Consiliului local din data de 27.10.2009.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare 
a Consiliului Local Nădlac din data de 09.10.2009.

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

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe 
anul 2010.

5.Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului de iluminat public al oraşului 
Nădlac şi stabilirea formei de gestiune al acestuia.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini şi a Regulamentului  
serviciului de iluminat public  al oraşului Nădlac.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 312 mp, 
din parcela cu nr. cad. C1, nr.top. 3594, evidenţiată în CF nr. 300090 Nădlac ( provenită 
din conversia de pe hârtie a CF nr.593 Nădlac), teren situat în oraşul Nădlac, str. T. 
Vladimirescu, nr.31, jud. Arad, d-lui Bobcsok Ion şi d-nei Bobcsok Ana, domiciliaţi în 
oraşul Nădlac, str. T. Vladimirescu, nr.31, jud. Arad.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a parcelei nr. 
cad. 300119, evidenţiată în CF nr.300119 Nădlac, în suprafaţă de 13834 mp.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea disponibilizării unor terenuri proprietatea 
privată a oraşului Nădlac la dispoziţia Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de 
proprietate privată asupra terenurilor Nădlac .

10.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului oraşului Nădlac în 
adunarea generală a operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. de a 
aproba înfiinţarea Punctelor de lucru ale Companiei în localităţile Ghioroc şi Ineu şi 
înregistrarea acestora la Oficiul Registrului Comerţului Arad.

11.Proiect de hotărâre privind acordul de principiu referitor la darea în folosinţă 
gratuită a suprafeţei de 16 mp din parcela nr. cad.1004, evidenţiată în CF nr. 10284 
Nădlac către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale- Unitatea Militară 0783 Arad, precum 
şi referitor la parcelarea terenului identificat prin nr.cad.1004, evidenţiat în CF nr.10284 
Nădlac

12.Diverse.

                        
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ       SECRETAR

           FAUR MARIA CARMEN     ALEXANDRU GROS
    


