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Anexa la
Hotărârea Consiliului local nr.41/10.04.2012

=

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

10.04.2012

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a
Consiliului local din data de 10.04.2012

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 20.03.2012

3.Proiec de hotărâre privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar t 2012-
2013 în cadrul unității administrativ-teritoriale Nădlac.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădire
proprietatea Societății Culturale și Științifice Ivan Krasko.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădire
proprietatea Uniunii Democratice a Slovacilor și Cehilor din România.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea
ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor
pentru tineri, destinate închirierii.

7.Proiect de hotarare privind avizarea Planului anual de actiune al Serviciului
Centrului de zi de ingrijire a copiilor Nadlac pentru anul 2012.

8.Proiect de hotarare privind avizarea Planului anual de actiune al Serviciului
Centrului de Zi de ingrijire a copiilor Nadlac pentru anul 2011.

9.Prezentarea raportului de activitate al Serviciului Centrul de Zi de ingrijire a
copiilor din orasul Nadlac pe anul 2011.

10.Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Nădlac referitor la
amplasarea unei statui pe domeniul public al orașului.

11.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Consiliului local Nădlac pe anul 2012.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 898 mp,
parcela nr. cad.1122, evidențiată în CF nr.10513 Nădlac, teren situat în orașul Nădlac,
jud. Arad, d-nei Nan Ana și d-lui Nan Gheorghe-Dănuț, domiciliați în orașul Nădlac, Cart.
Viile Vechi, nr.25, jud. Arad.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 626 mp,
parcela nr. cad.302192, evidențiată în CF nr.302192 Nădlac, teren situat în orașul
Nădlac, jud. Arad, d-nei Doval Elisabeta, cu domiciliul în orașul Nădlac, str. M. Eminescu,
nr.8, jud. Arad.

14.Proiect de hotărâre privind modificarea 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 pentru anul 2012

15.Diverse.
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