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Anexa la  

             Hotărârea Consiliului local nr.169/23.08.2011 
 

 
 

 
 

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

23.08.2011 
 
 1.A. Alegerea președintelui de ședință 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a 
Consiliului local din data de 23.08.2011. 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a 
Consiliului Local Nădlac din data de 28.07.2011. 

3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al 
Consiliului local Nădlac pe anul 2011. 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului  în suprafață de 639 mp, 
parcela cu nr. cad.302195, evidențiată în CF nr.302195 Nădlac, teren situat în orașul 
Nădlac, jud. Arad, d-nei Kukucska Susana, cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Mărășești, 
nr.27, jud.Arad. 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului  în suprafață de 904 mp, 
parcela cu nr. cad.302242, evidențiată în CF nr.302242 Nădlac, teren situat în orașul 
Nădlac, jud. Arad, d-rei Belan Anna, cu domiciliul în orașul Nădlac, str.Lacului, nr.2, 
jud.Arad. 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 754 mp, 
parcela nr. cad.302165, evidențiată în CF nr.302165, d-nei Sinkovicz Francisca, cu 
domiciliul în orașul Nădlac, str. V. Lucaciu, nr.148, jud. Arad. 

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 874 mp, 
parcela cu nr. cad.302222, evidențiată în CF nr.302222 Nădlac, teren situat în oraşul 
Nădlac, jud. Arad, d-nei Visoan Marioara, cu domiciliul în oraşul Nădlac, str. Lacului, 
nr.15, jud. Arad. 

8.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea completării inventarului terenurilor 
din domeniul privat al oraşului Nădlac, care se pot atribui în baza Legii nr. 15/2003. 
         9.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a parcelei  
nr.cad.302292, evidenţiată  în CF nr.302292  Nădlac şi a parcelei cu nr.cad. 302164,  
evidenţiată în CF nr. 302164 Nădlac. 
         10.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a imobilului 
(construcţie şi teren) în suprafaţă utilă de 120 mp, din parcela nr. top. 4055/1/1/1,  
situată în oraşul Nădlac, înscrisă în CF nr. 9474 Nădlac. 
         11.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a construcției 
provizorii edificată pe parcela  nr. top.4055/8/2/2/1, evidenţiată  în CF nr.9399  Nădlac. 

12.Diverse. 
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