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Anexa la  
             Hotărârea Consiliului local nr.152/28.07.2011 
 

 
 
 
 

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

28.07.2011 
 
 
 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a 
Consiliului local din data de 28.07.2011. 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a 
Consiliului Local Nădlac din data de 28.06.2011. 

3.Prezentarea stadiului de elaborare a Planului Urbanistic General al orașului 
Nădlac. 

4.Proiect de hotarare privind stabilirea prejudiciului în sarcina concesionarului, 
respectiv Asociația de Locatari Bloc D1-D3. 

5.Proiect de hotarare privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficienţelor 
la normele de apărare împotriva incendiilor constatate la nivelul unităţii administrativ 
teritoriale a oraşului Nădlac în semestrul I al anului 2011, precum şi pentru optimizarea 
capacităţii de apărare împotriva incendiilor. 

6.Proiect de hotarare privind aprobarea participării Consiliului Local Nădlac în 
cadrul Programului de realizare a pistelor pentru bicicliști, cu proiectul Pista de biciclete în 
orașul Nădlac, județul Arad. 

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul 
Pista de biciclete în orașul Nădlac, județul Arad. 

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

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului  în suprafață de 886 mp, 
parcela cu nr. cad.302273, evidențiată în CF nr.302273 Nădlac, teren situat în orașul 
Nădlac, jud. Arad, d-nei Suciu Lăcrimioara și d-lui Suciu Nicolae-Rosislav, domiciliați în 
orașul Nădlac, str. Independenței, nr.14, jud.Arad. 

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului  în suprafață de 900 
mp, parcela cu nr. cad.302208, evidențiată în CF nr.302208 Nădlac, teren situat în orașul 
Nădlac, jud. Arad, d-rei Biriș Alena-Ana, cu domiciliul în orașul Nădlac, str.Abatorului, 
nr.10, jud.Arad. 

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 1741 
mp, parcela nr. top. 822-823/1, evidențiată în CF nr.301985 Nădlac ( CF vechi nr.6742 
Nădlac ), către Societatea Culturală și Științifică Ivan Krasko și Uniunea Democratică a 
Slovacilor și Cehilor din România. 

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 965 
mp, parcela cu nr. cad.1125, evidențiată în CF nr. 10516 Nădlac, teren situat în oraşul 
Nădlac, jud. Arad, drei Csaian Milena-Andreia, cu domiciliul în oraşul Nădlac, Cartier Viile 
Vechi nr. 21, jud. Arad. 

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 658 
mp, parcela cu nr. cad.302194, evidențiată în CF nr.302194 Nădlac, teren situat în oraşul 
Nădlac, jud. Arad, d-lui Paulik Ioan, cu domiciliul în oraşul Nădlac, str. Dr. M. Luther nr. 
28, jud. Arad. 
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14.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 663 
mp, parcela cu nr. cad.302189, evidențiată în CF nr.302189 Nădlac, teren situat în oraşul 
Nădlac, jud. Arad, d-nei Paulik Elisabeta și d-lui Paulik Mihai, domiciliați în oraşul Nădlac, 
str. Gh/ Doja, nr. 39, jud. Arad. 

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 584 
mp, parcela cu nr. cad.302188, evidențiată în CF nr.302188 Nădlac, teren situat în oraşul 
Nădlac, jud. Arad,  d-nei Bordinc Marița, cu domiciliul în oraşul Nădlac, str. Gh. Doja, nr. 
41, jud. Arad. 

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 741 mp, 
parcela cu nr.cad.  302154, evidenţiată în CF nr. 302154 Nădlac, teren situat  în oraşul 
Nădlac, jud. Arad, d-nei Facica Maria şi d-lui Facica Antoniu, cu domiciliul în oraşul 
Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 145,  jud. Arad. 

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea completării inventarului terenurilor din 
domeniul privat al oraşului Nădlac, care se pot atribui în baza Legii nr. 15/2003. 

18.Prezentarea adresei S.C. 3D ADVERTISE S.R.L., înregistrată sub 
nr.8251/28.06.2011. 

19.Diverse. 
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