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Anexa la 
        Hotărârea Consiliului local nr.131/22.09.2009

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

22.09.2009
   

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a 
Consiliului local Nădlac din data de 22.09.2009.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare 
al Consiliului Local Nădlac din data de 27.08.2009.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind delegarea 
gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare al oraşului Nădlac.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Plan-ului şi a Listei de investiţii 
prioritare pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată 
din judeţul Arad"; beneficiar: Compania de Apă  (Operator Regional).

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul 
„Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad"; 
beneficiar : Compania de Apă ( Operator Regional).

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării  Bugetului de venituri şi 
cheltuieli al A.D.I.A.C.J.A., a Caietului de Sarcini pentru întreaga Arie a Delegării, a 
Regulamentului consolidat al Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru 
întreaga Arie a Delegării, a Indicatorilor de performanţă, precum şi a Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare al A.D.I.A.C.J.A.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Indicatorilor tehnico - economici pentru 
proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul 
Arad"; beneficiar : Compania de Apă  ( Operator Regional ).

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei Consiliului Local, 
a organigramei aparatului propriu, precum şi a statului de funcţii.

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

10.Proiect de hotărâre privind acordul de principiu referitor la darea în folosinţă 
gratuită a suprafeţei de 16 mp din parcela nr. cad.793, 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.793, evidenţiat în CF nr.10284 
Nădlac.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor de remediere a neregulilor 
constatate în domeniul apărării împotriva incendiilor .

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenţiei unitare asigurată de 
autoritatea administraţiei publice locale pentru producerea şi furnizarea energiei termice
furnizată populaţiei în sistem centralizat.

13.Proiect de hotărâre privind organizarea păşunatului pe teritoriul administrativ al 
oraşului Nădlac.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului constitutiv al 
operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. prin Actul adiţional nr.6/2009, 
precum şi mandatarea reprezentantului oraşului Nădlac în adunarea generală a 
acţionarilor să voteze modificarea Actului constitutiv.
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15.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 
revocarea şi alegerea unui nou membru în Consiliul de Administraţie.

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea  susţinerii de către  Oraşul Nădlac a 
activităţii Asociaţiei Sportive „PRO NADLAC”.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului referitor la modul de 
implementare al proiectului „ Sistem Integrat de gestionare a deşeurilor judeţul Arad”.

18.Diverse.

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         SECRETAR
       FAUR MARIA CARMEN     ALEXANDRU GROS

    

                        


