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Anexa la  
             Hotărârea Consiliului local nr.187/19.10.2011 
 
 
 

 
ORDINEA DE ZI 

A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC DIN DATA DE 
19.10.2011 

 
 
 

 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a 
Consiliului local din data de 19.10.2011. 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a 
Consiliului Local Nădlac din data de 15.09.2011. 

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

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării orașului Nădlac la Programul 
national de înnoire a parcului auto, în vederea achiziționării unui autoturism de către 
Primăria Orașului Nădlac. 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării terenului în suprafață totală de 
17200 mp, parcela nr. cad.303020, evidențiată în CF nr.303020 Nădlac. 

6.Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței parcelei nr. cad.301620, 
evidenţiată în CF nr.301620 Nădlac. 

7.Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței parcelei nr. cad.303501, 
evidențiată în CF nr.303501 Nădlac. 

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării terenului în suprafață totală de 
17071, parcela nr. cad.301620, evidențiată în CF nr.301620 Nădlac. 
           9.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului referitor la acceptarea ofertei, 
condițiile exproprierii și solicitarea consemnării despăgubirilor. 
 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 745 
mp, parcela cu nr. cad.302157, evidențiată în CF nr.302157 Nădlac, în cota de 2/4 d-nei 
Crucianu Ioana, în cota de ¼ d-nei Costea Mariana și în cota de ¼ d-nei Bosie Mia. 

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 750 mp, 
parcela cu nr. cad.302143, evidențiată în CF nr.302143 Nădlac, în cota de 1/2 d-nei 
Lavrinecz Ana și în cota de 1/2 d-nei Crainici Ana. 

12.Proiect de hotărâre privind sistarea Cărții Funciare nr.10695 Nădlac, parcela nr. 
cad.1276. 

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Orașului Nădlac la Pactul 
Primarilor pentru energii regenerabile locale. 

14.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în aplicarea Legii nr.1/2011 a 
Educației Naționale. 

15.Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General și 
a Regulamentului Local de Urbanism al orașului Nădlac. 

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii, la cerere, a contractelor de 
închiriere, încheiate în baza Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr. 56/30.03.2004, 
referitor la folosinţa unor terenuri proprietatea Statului Român şi proprietatea privată a 
oraşului, terenuri ocupate de către deţinătorii de garaje, proprietatea persoanelor fizice 
şi juridice 
          17.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de 
închiriere nr. 8832/23.10.2006. 
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          18.Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării tarifului refertitor la activitatea 
de colectat, transportat, depozitat deșeuri menajere. 
          19.Proiect de hotărâre privind însușirea propunerilor de PUG și RLU de către 
Consiliul Local Nădlac. 

20.Diverse.       
 
 
 

Preşedinte de şedinţă               Contrasemnează pentru legalitate                     
          Unatinszki Andrei Ioan                 Secretar 

  Gros Alexandru 
 


