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Anexa la  
             Hotărârea Consiliului local nr.137/28.06.2011 
 

 
 
 
 

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

28.06.2011 
 
 
 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a 
Consiliului local din data de 28.06.2011. 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a 
Consiliului Local Nădlac din data de 31.05.2011. 

3.Proiect de hotarare privind atribuirea unei suprafețe din parcela cu 
nr.top.13691/60, evidențiată în CF nr.303035 Nădlac ( provenită din conversia de pe 
hârtie a CF nr.2201 Nădlac ) în folosință gratuită pe durata existenței locuinței 
proprietate personală, d-nei Bolmadâr Alexandra și d-lui Bolmadâr Florin. 

4.Proiect de hotarare privind atribuirea unei suprafețe din parcela cu nr. 
top.13691/55, evidențiată în CF nr.303039 Nădlac  ( provenită din conversia pe hârtie a 
CF nr.2201 Nădlac ) în folosință gratuită pe durata existenței locuinței proprietate 
personală, d-lui Saitos Florin. 

5.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al 
Consiliului Local Nădlac pe anul 2011. 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării terenului în suprafață totală de 
9604 mp, parcela nr. cad. 302521, evidențiată în CF nr.302151 Nădlac. 

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării suprafeței parcelei nr. top. 
12278/1/1/1/1/2, evidențiată în CF nr.303129 Nădlac, situată în orașul Nădlac, 
str.Abatorului, nr.2-4. 

8.Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării terenului  situat în orașul Nădlac, 
în suprafaţă de 896 mp, parcela cu nr. top. 302241, evidenţiată în CF nr. 302241 Nădlac, 
d-nei Șofroni Anuța şi d-lui Sofroni Ieronim, domiciliaţi în oraşul  Nadlac, str. Lacului, nr. 
4, jud. Arad. 

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 888 mp, 
parcela cu nr. cad. 302210, evidenţiată în CF nr. 302210 Nădlac, teren situat  în oraşul 
Nădlac,  jud. Arad,   d-nei Luca Elisabeta şi d-lui Luca Ioan, domiciliaţi în oraşul  Nadlac, 
str. Abatorului, nr.6, jud. Arad. 

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 397 mp, 
parcela cu nr. cad.  302214, evidenţiată în CF nr. 302214 Nădlac, teren situat  în oraşul  
Nădlac,   jud. Arad, d-nei Mokoș Iarmila și d-lui Mokoș Pavel, domiciliați în orașul Nădlac, 
str. L. Boor, nr16, jud. Arad. 

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 754 mp, 
parcela cu nr. cad. 302127, evidenţiată în CF nr. 302127 Nădlac, teren situat  în oraşul 
Nădlac,  jud. Arad,   d-nei Polaceac Maria. 

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 761 mp, 
parcela cu nr. cad. 302145, evidenţiată în CF nr. 302145 Nădlac, teren situat  în oraşul 
Nădlac,  jud. Arad,   d-nei Gyebnari Iaroslava- Elisabeta și d-lui Laurineț Pavel, domiciliați 
în orașul Nădlac, str. 1 Decembrie, nr.135, jud. Arad. 
         13.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 694 mp, 
parcela cu nr. cad. 302274, evidenţiată în CF nr. 302274 Nădlac, teren situat  în oraşul 
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Nădlac,  jud. Arad, d-nei Laurovici Ecaterina, cu domiciliul în oraşul Nădlac, str. L. Boor 
nr. 10, jud. Arad şi d-lui Laurinecz Gheorghe-Duşan,  cu domiciliul în  oraşul Nădlac, str. 
M. Eminescu  nr. 33 , jud. Arad. 

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea vînzării terenului în suprafață de 1000 
mp, parcela cu nr. cad. 302223, evidențiată în CF nr.302223 Nădlac, d-lui Kukucska 
Ioan, cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Dr. M. Luther, nr.22, jud. Arad. 

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului la apă potabilă și a tarifului la 
canalizare-epurare. 

16.Diverse. 
 
 

Preşedinte de şedinţă               Contrasemnează pentru legalitate                     
                Mokoș Pavel                          Secretar 

  Gros Alexandru 
 


