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Anexa la  
             Hotărârea Consiliului local nr.210/29.11.2011 
 
 
 

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

29.11.2011 
 
 
 1.A.Alegerea președintelui de ședință 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local 
din data de 29.11.2011. 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului 
Local al orașului Nădlac din data de 19.10.2011. 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a 
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 31.10.2011. 

4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului 
Local al orașului Nădlac pentru anul 2011. 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 1105 mp, parcela 
nr. cad.302185, evidențiată în CF nr.302185 Nădlac, teren situat în orașul Nădlac, județul Arad,      
d-nei Valicsek Agnesa și d-lui Valicsek Ștefan, domiciliați în orașul Nădlac, str. I. L. Caragiale, 
nr.9, județul Arad. 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a parcelei nr. top. 
2463/3, evidențiată în CF nr.8659 Nădlac. 

7.Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafețe din parcela nr. top. 13691/56, 
evidențiatră în CF nr.303476 Nădlac- Nr. CF vechi 2201 Nădlac, în folosință gratuită pe durata 
existenței locuinței proprietate personală, d-lui Antal Raul- Constantin. 

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a parcelei  cu nr.cad. 
302187 evidenţiată  în CF nr.302187  Nădlac, a parcelei cu nr.cad. 302186  evidenţiată în CF 
nr.302186 Nădlac, a parcelei cu nr.cad. 302182 evidenţiată în CF nr.302182 Nădlac, a parcelei cu 
nr.cad. 302180 evidenţiată în CF nr.302180 Nădlac și a parcelei cu nr.cad.302290 evidenţiată în 
CF nr.302290 Nădlac. 

9.Proiect de hotărâre privind privind rectificarea suprafeței parcelei nr. cad.303667, 
evidenţiată în CF nr.303667 Nădlac. 

10.Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Nădlac 
nr.198/19.10.2011. 

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de reziliere a contractului de 
vânzare- cumpărare nr.303/15.05.2007 încheiat cu d-l Ciobanu Liviu- Ioan. 

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrrare a unei suprafețe de teren 
din domeniul privat al Orașului Nădlac, către TRANSGAZ S.A. 

13.Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței parcelei nr. cad. 302192, evidențiată 
în CF nr.302192 Nădlac. 

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării prin leasing financiar a unui 
autoturism marca Dacia Logan Laureate, necesar desfășurării activității Serviciului Poliției Locale 
Nădlac. 

15.Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier P.S.D. a d-lui 
Orban Balazs. 

16.Proiect de hotărâre privind acceptarea transmiterii fără plată a unei autospeciale de tip 
APCT 8135  sau ATI R 12215. 

17.Diverse. 
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