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Anexa la  
             Hotărârea Consiliului local nr.26/24.02.2011 
 
 
 

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

24.02.2011 
 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a 
Consiliului local din data de 24.02.2011.  

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare 
a Consiliului Local Nădlac din data de 15.02.2011. 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul 
de investiţii “Reabilitarea reţelei de străzi în oraşul Nădlac, judeţul Arad. 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale pentru serviciile prestate 
de către Serviciului comunitar local de evidenţă a persoanelor. 
 5.Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de atestare în vederea organizării 
examinării persoanelor fizice propuse de către adunările generale ale asociaţiilor de 
proprietari pentru administrarea imobilelor. 
 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de atestare a persoanelor 
fizice pentru functia de administrator de imobile in orasul Nadlac.  
 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Investiţii pe anul 2011 pe 
domeniul public al Oraşului  Nădlac concesionat Companiei de Apă Arad S.A., care se 
realizează din fonduri IID (Fond de Întreţinere Înlocuire şi Dezvoltare). 
 8.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea nivelului taxei de concesiune 
pentru perioada anilor 2011-2031 care se va achita Oraşului Nădlac de către operator. 
 9.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local 
Nădlac nr.99/18.06.2009. 
 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de 
închiriere nr.1942/02.03.2006. 

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea de dare în administrare a unor bunuri, 
proprietatea privată a oraşului Nădlac, către S.C. APOTERM NĂDLAC S.A.  
 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Oraşului Nădlac în cadrul  
Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria- România 2007-2013, Axa Prioritară 
1. Îmbunătăţirea condiţiilor, chei de dezvoltare comună durabilă a zonei de cooperare, 
Domeniul major de intervenţie 1.2. Îmbunătăţirea comunicaţiilor transfrontaliere, 
Acţiunea 1.2.2. Programe de acces comunitar cu proiectul „Facilitarea accesului la 
informaţii şi îmbunătăţirea comunicarii transfrontaliere în rândul populaţiei cu ajutorul 
tehnicii de calcul” şi aprobarea cofinanţării acestuia. 

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea pariticipării Oraşului Nădlac în cadrul 
Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria- România 2007-2013, Axa Prioritară 
1. Îmbunătăţirea condiţiilor chei de dezvoltare comună durabilă a zonei de cooperare, 
Domeniul major de intervenţie 1.2. Îmbunătăţirea comunicatiilor transfrontaliere, 
Acţiunea 1.2.3. Emisiuni de ştiri transfrontaliere, proiectul de cooperare transfrontalieră “ 
Comunicare si informare la standarde europene in zona transfrontaliera Nadlac-
Totkomlos”, şi aprobarea cofinanţării acestuia. 

14.Diverse. 
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