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Anexa la  

             Hotărârea Consiliului local nr.110/31.05.2011 
 
 
 
 

 
ORDINEA DE ZI 

A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC DIN DATA DE 
31.05.2011 

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

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

Local Nădlac din data de 27.04.2011. 
3.Prezentarea adresei S.C. APOTERM NĂDLAC S.A. nr.100/16.05.2011, înregistrată la 

primăria orașului Nădlac sub nr.6455/16.05.2011. 
4.Prezentarea ofertei S.C. SEMANTIC SOLUTIONS S.R.L. referitor la realizarea unui 

program informatic de hartă electronică interactivă cu terenurile din extravilanul unității 
administrativ-teritoriale Nădlac. 

5.Proiect de hotarare privind încheierea și aprobarea exercițiului bugetar pe anul 2010. 
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local aferente trimestrului I al 

anului 2011. 
7.Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitație publică a parcelei nr. cad. 

302184, evidențiată în CF nr. 302184 Nădlac, a parcelei nr. cad. 302151, evidențiată în CF nr. 
302151 Nădlac și a parcelei nr. cad. 302169, evidențiată în CF nr.302169 Nădlac. 

8.Proiect de hotarare privind modificarea programului de lucrări edilitar-gospodăreşti, 
reparaţii şi dotări pe anul 2011 finanţate din bugetul local. 

9.Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 1086 mp, parcela 
cu nr. top. 302280, evidenţiată în CF nr. 302280 Nădlac, teren situat  în oraşul Nădlac,  jud. Arad,   
d-nei Popa Florentina şi d-lui Popa Daniel-Petru, domiciliaţi în oraşul  Nadlac , Calea Recoltei, nr. 
3, jud. Arad. 

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 744 mp, parcela 
cu nr. cad. 302146, evidenţiată în CF nr. 302146 Nădlac, teren situat  în oraşul Nădlac,  jud. Arad,   
d-nei Mânzat Iudita şi d-lui Mânzat Aurel, domiciliaţi în oraşul  Nadlac , str. 1 Decembrie, nr. 137, 
jud. Arad. 

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 490 mp, parcela 
cu nr. cad.  302212, evidenţiată în CF nr. 302212 Nădlac, teren situat  în oraşul  Nădlac,   jud. 
Arad, d-nei Cadar Elena, cu domiciliul în mun. Arad, str. Poetului, bl. P1, ap.62, jud. Arad. 

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 776 mp, parcela 
cu nr. cad. 302142, evidenţiată în CF nr. 302142 Nădlac, teren situat  în oraşul Nădlac,  jud. Arad,   
d-nei Ianecsko Ileana şi d-lui Ianecsko Ștefan, domiciliaţi în oraşul  Nadlac , str. 1 Decembrie, nr. 
133, jud. Arad. 

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 917 mp, parcela 
cu nr. cad. 302204, evidenţiată în CF nr.302204 Nădlac, teren situat  în oraşul Nădlac,  jud. Arad,   
d-lui Frlaus Ioan, cu domiciliul în oraşul  Nadlac, str. Abatorului, nr. 18, jud. Arad. 

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 732 mp, parcela 
cu nr. cad. 302153, evidenţiată în CF nr. 302153 Nădlac, teren situat  în oraşul Nădlac,  jud. Arad,   
d-nei Barany Maria, d-nei Barany Iaroslava şi d-lui Barany Ștefan. 

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 751 mp, parcela 
cu nr.cad. 302291, evidenţiată în CF nr. 302291 Nădlac, teren situat  în oraşul Nădlac, jud. Arad,    
d-nei Valicec Rozalia  şi d-lui Valicec Carol, domiciliați în oraşul Nădlac, Calea Recoltei, nr.11,  jud. 
Arad. 

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 1501 mp, 
parcela cu nr. cad. 302156, evidenţiată în CF nr. 302156 Nădlac, teren situat  în oraşul  Nădlac, 
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jud. Arad,   d-nei Hireș Maria şi d-lui Hireș Ștefan, cu domiciliul în oraşul Nădlac, str. V. Lucaciu 
nr. 140, jud. Arad. 

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 740 mp, parcela 
cu nr. cad. 302161, evidenţiată în CF nr. 302161 Nădlac, teren situat  în oraşul  Nădlac, jud. Arad,   
d-nei Suhanski Margareta, cu domiciliul în oraşul Nădlac, str. V. Lucaciu nr. 144, jud. Arad. 

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 1166 mp, 
parcela cu nr.cad. 302281, evidenţiată în CF nr. 302281 Nădlac, teren situat  în oraşul Nădlac,  
jud. Arad, d-lui Gubanyi Iozsef, cu domiciliul în oraşul Nădlac, Calea Recoltei, nr.5, jud. Arad. 

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 378 mp, parcela 
cu nr. cad. 302254, evidenţiată în CF nr. 302254  Nădlac, teren situat  în oraşul    Nădlac, jud. 
Arad, d-nei Daniel Francisca şi d-lui Daniel Ioan, domiciliaţi în oraşul Nădlac, str. Dr. M. Luther, 
nr.16, jud. Arad. 

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 1475 mp, 
parcela cu nr. cad.  302128, evidenţiată în CF nr. 302128 Nădlac, teren situat  în oraşul Nădlac, 
jud. Arad,   d-lui Kelo Dușan-Ștefan, cu domiciliul în oraşul Nădlac, str. V. Lucaciu, nr. 112, jud. 
Arad. 

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 758 mp, parcela 
cu nr.cad .302136, evidenţiată în CF nr. 302136 Nădlac, teren situat  în oraşul Nădlac, jud. Arad,    
d-nei Cromec Susana și d-lui Cromec Pavel, domiciliați în oraşul Nădlac, str. 1 Decembrie, nr. 127, 
jud. Arad. 

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 748 mp, parcela 
cu nr. cad. 302174, evidenţiată în CF nr. 302174  Nădlac, teren situat  în oraşul Nădlac, jud. Arad, 
d-nei Iuhasz Maria, cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Dr. M. Luther, nr.65, jud.Arad şi d-lui 
Stiasni Ioan, cu domiciliul în oraşul Nădlac, str. V. Lucaciu, nr.158, jud. Arad. 
 23.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 733 mp, parcela 
cu nr. cad.  302158, evidenţiată în CF nr. 302158  Nădlac, teren situat  în oraşul  Nădlac, jud. 
Arad, d-lui Pavelka Iosif, cu   domiciliul în oraşul Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 149, jud. Arad 

24.Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului 
de alimentare cu apă și canalizare. 

25.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Nădlac în 
Adunarea generală a S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. să voteze modificarea Contractului de 
delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare a operatorului regional S.C. 
COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. 

26.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Orașului Nădlac în domeniul 
privat al acestuia a unor bunuri, înlocuite prin programul Samtid, în vederea casării. 

27.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a autovehiculului DACIA 1310 L 
către Serviciul Centrului de Zi de îngrijire a copiilor Nădlac. 

28.Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului orașului Nădlac în vederea îndeplinirii 
procedurii de îndreptare a unor erori asupra situației juridice a spațiilor/apartamentelor situate la 
parterul Blocului D1, aferente imobilului situat în orașul Nădlac, str. G. Coșbuc. 
 29.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere 
nr. 1942/02.03.2006. 

30.Diverse. 
 
 

Preşedinte de şedinţă               Contrasemnează pentru legalitate                     
                Mokoș Pavel                          Secretar 

  Gros Alexandru 
 


