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Anexa la  

             Hotărârea Consiliului local nr.38/15.03.2011 
 
 

 
ORDINEA DE ZI 

A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC DIN DATA DE 
15.03.2011 

 
 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a 
Consiliului local din data de 15.03.2011.  

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a 
Consiliului Local Nădlac din data de 24.02.2011. 

3.Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier P.N.G.-C.D. a d-
lui PORUBSKI IOAN DUŞAN. 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea indemnizaţiilor personalului voluntar din cadrul 
Serviciului voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Nădlac pe anul 2011 
 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii, numărului de 
personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice din 
subordinea Consiliului Local Nădlac 

 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local 
al oraşului Nădlac pe anul 2011. 

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării imobilului situat în oraşul Nădlac, 
evidenţiat în CF nr.300570 Nădlac, parcela nr. top. 862/2/2, în suprafaţă de 5158 mp, precum şi 
modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului 
Nădlac. 

 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului la apă potabilă şi a tarifului la canalizare- 
epurare. 

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. la 
constituirea societăţii comerciale Aqua Trans Mureş S.A. Arad 
 10.Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local Nădlac în cadrul 
consiliului de administraţie la Grădiniţa PP 1 Nădlac. 
 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere 
nr.12850/31.10.2008 încheiat cu S.C. GLOBUS INTERNATIONAL S.R.L. 
 12.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Nădlac în 
Adunarea generală a S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. să voteze revocarea membrului 
Consiliului de Administraţie, alegerea unui nou membru, precum şi reconfirmarea Preşedintelui şi 
a membrilor Consiliului de Administraţie al Companiei . 

13.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Nădlac în 
Adunarea generală a S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. să voteze împuternicirea d-lui Gheorghe 
Bănăţean să semneze în numele Companiei contractul de împrumut. 

14.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). 

15.Proiect de hotărâre privind revocarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local Nădlac 
nr.149/24.11.2010. 
 16.Diverse. 
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