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Anexa la
Hotărârea Consiliului local nr.54/03.05.2012

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

03.05.2012

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a
Consiliului local din data de 03.05.2012

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 10.04.2012

3.Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier P.N.G.-
C.D. a d-lui KOSKA PAVEL.

4.Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier P.D.L. a
d-lui Unatinszki Andrei Ioan.

5.Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier P.D.L. și
de viceprimar a d-lui Șproch Sorin Ivan.

6.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
consiliului local al orașului Nădlac pe anul 2012.

7.Proiect de hotărâre privind radierea de pe inventarul S.C. APOTERM NĂDLAC
S.A. stației de apă geotermală.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de
închiriere nr.1942/02.03.2006.

9.Proiect de hotarare privind declararea unor bunuri ca făcând parte din domeniul
public al orașului Nădlac, precum și transmiterea acestora în folosință operatorului
regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

10.Proiect de hotarare privind prelungirea valabilității Planului urbanistic General și
a Regulamentului Local de Urbanism al orașului Nădlac.

11.Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Nădlac referitor la sediul
Asociației Producătorilor Agricoli Țăranul Nădlăcan.

12.Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.34
din 23.02.2010.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 1669
mp, parcela cu nr. cad.300126, evidențiată în CF nr.300126 Nădlac, teren situat în orașul
Nădlac, jud. Arad, d-lui Drienyovszki Stefan, cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Dr. M.
Luther, nr.47, jud. Arad.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de investiţii pe anul 2012 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.Diverse.

Preşedinte de şedinţă               Contrasemnează pentru legalitate
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