
--Anexa 7 la regulament 

REGISTRU  pentru evidența proiectelor de hotărâri ale consiliului local pe anul 2021 

 

Nr. de 
înregistr

are 

Data 
înregistrării 

Funcția, 
prenumele 
și numele 

inițiatorului 

Titlul 
proiectului de 

hotărâre a 
consiliului 

local 

Avizele 
comisiilor de 
specialitate 

sesizate 

Structura/persoana 
din aparatul de 
specialitate al 

primarului 
responsabilă cu 

elaborarea 
raportului 

compartimentului 
de resort 

Alte 
avize 
neces

are 
confor
m legii 

Numărul de 
amendamen

te 

Data 
dezbaterii 
în ședința 
consiliului 

local 

Finalizarea procedurii 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

26 19.01.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

acordarea 
unui mandat 
reprezentant
ului orașului 
Nădlac în 
A.G.A. la 
Asociația de 
Dezvoltare 
Intercomunit
ară Sistem 
Integrat de 
Gestionare a 
Deșeurilor 
județul Arad 

comisia 
economică- 
nr.4/16.02.2

021 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.4/16.02.2
021 

  
comisia de 
sănătate- 

nr.4/15.02.2
021 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 
inspector Aldea 

Ioan 

- 0 23.02.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.34/23.02.2021 

27 27.01.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
Planului de 
acțiuni și 
lucrări de 

comisia 
economică- 
nr.11/16.02.

2021 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 

- 0 23.02.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.33/23.02.2021 



interes local, 
care vor fi 
prestate de 
beneficiarii 
Legii 
nr.416/2001 
privind 
venitul minim 
garantat, 
pentru anul 
2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.11/16.02.
2021 

  
comisia de 
sănătate- 

nr.9/15.02.2
021 

inspector Aldea 
Ioan 

28 28.01.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
metodologiei 
de acordare a 
unui ajutor 
financiar 
familiilor 
pentru plata 
serviciilor 
oferite de 
bonă 

comisia 
economică- 
nr.2/16.02.2

021 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.2/16.02.2
021 

  
comisia de 
sănătate- 

nr.2/15.02.2
021 

Direcția de 
Asistență Socială 
inspector Mocriș 

Ana 

- 0 23.02.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.31/23.02.2021 

29 01.02.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea și 
acoperirea 
pierderilor 
induse de 
prestarea 
serviciului 
public de 
producție, 

comisia 
economică- 
nr.1/16.02.2

021 
 

 comisia de 
urbanism- 

secretar general 
Alexandru Gros 

- 0 23.02.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.30/23.02.2021 



transport, 
distribuție și 
furnizare a 
energiei 
termice 
pentru 
populație în 
sistem 
centralizat și 
neacceptate 
în preț/tarif, 
înregistrate 
de operatorul 
S.C. 
APOTERM 
NĂDLAC S.A., 
în perioada 
ianuarie 
2014- 
decembrie 
2020 

nr.1/16.02.2
021 
 

comisia de 
sănătate- 

nr.1/15.02.2
021 

30 08.02.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
Planului de 
acţiune 
privind 
serviciile 
sociale 
administrate 
și finanțate 
din bugetul 
Consiliului 
Local Nădlac, 

comisia 
economică- 
nr.3/16.02.2

021 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.3/16.02.2
021 

  
comisia de 
sănătate- 

Direcția de 
Asistență Socială 
inspector Mocriș 

Ana 

Consiliul 
Județean 

Arad 

0 23.02.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.32/23.02.2021 



pentru anul 
2021 

nr.3/15.02.2
021 

31 08.02.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

desemnarea 
d-lui Slavko 
Dușan în 
funcția de șef 
serviciu al 
Serviciului 
Voluntar 
pentru Situații 
de Urgență 
Nădlac 

comisia 
economică- 
nr.6/16.02.2

021 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.6/16.02.2
021 

  
comisia de 
sănătate- 

nr.6/15.02.2
021 

Compartiment 
resurse umane 
inspector Șinca 

Anca Stela 

Aviz 
reprezent

anți 
salariați 
nr.1076/ 

15.02.202
1 

Aviz ISU 
nr.804/ 

02.02.202
1 

0 23.02.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.36/23.02.2021 

32 08.02.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
Regulamentul
ui de 
organizare şi  
funcţionare a 
Consiliului 
Local al 
oraşului 
Nădlac 

comisia 
economică- 
nr.7/16.02.2

021 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.7/16.02.2
021 

  
comisia de 
sănătate- 

nr.7/15.02.2
021 

Consilier juridic 
Ianecsko Alina 

- 0 23.02.2021 Retras  

33 08.02.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
vânzării prin 
licitaţie 

comisia 
economică- 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 

- 0 23.02.2021 Respins  



publică a unor 
terenuri 
proprietatea 
privată a 
orașului 
Nădlac, 
situate în 
intravilanul 
orașului 
Nădlac 

nr.8/16.02.2
021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.8/16.02.2
021 

  
 

inspector Ilieș 
Ioana-Dorina 

34 09.02.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

introducerea 
contribuției 
pentru 
economia 
circulară în 
tariful încasat 
de către 
operatorul de 
salubrizare 
care 
desfășoară 
activitățile de 
colectare și 
transport a 
deșeurilor 

comisia 
economică- 
nr.5/16.02.2

021 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.5/16.02.2
021 

  
comisia de 
sănătate- 

nr.5/15.02.2
021 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 
inspector Aldea 

Ioan 

- 0 23.02.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.35/23.02.2021 

35 10.02.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
vânzării 
terenului în 
suprafaţă de 
298 mp, 
parcela cu nr. 
cad. 317052, 
evidenţiată în 

comisia 
economică- 
nr.9/16.02.2

021 
 

 comisia de 
urbanism- 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 
inspector Ilieș 
Ioana-Dorina 

- 0 23.02.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.37/23.02.2021 



CF nr. 317052 
Nădlac, situat  
în oraşul 
Nădlac, str. 1 
Decembrie nr. 
27, jud. Arad, 
dnei Kelo 
Maria și dlui 
Kelo Andrei-
Milan, 
domiciliați în 
oraşul Nădlac, 
str. I. L. 
Caragiale nr. 
42,  jud. Arad 

nr.9/16.02.2
021 

  

36 10.02.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
dării în 
folosință 
gratuită, către 
Inspectoratul 
pentru Situații 
de Urgență 
”Vasile 
Goldiș” al 
județului 
Arad, a unor 
spații 
necesare 
desfășurării 
activității 
punctului de 
lucru SMURD 
Nădlac 

comisia 
economică- 
nr.10/16.02.

2021 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.10/16.02.
2021 

  
comisia de 
sănătate- 

nr.8/15.02.2
021 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 
inspector Ilieș 
Ioana-Dorina 

- 0 23.02.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.38/23.02.2021 



37 17.02.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
ordinei de zi al 
ședinței 
ordinare a 
Consiliului 
Local din data 
de 23.02.2021 

- - - 0 23.02.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.27/23.02.2021 

38 17.02.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
procesului 
verbal al 
ședinței 
extraordinare 
a Consiliului 
Local al 
orașului 
Nădlac din 
data de 
09.02.2021 

- - - 0 23.02.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.28/23.02.2021 

39 17.02.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
procesului 
verbal al 
ședinței 
extraordinare 
a Consiliului 
Local al 
orașului 
Nădlac din 
data de 
16.02.2021 

- - - 0 23.02.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.29/23.02.2021 

40 17.02.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

Obligațiile și 
răspunderile 
care revin 
instituțiilor 

comisia 
economică- 

nr.13/ 
23.03.2021 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 

- 0 30.03.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.42/30.03.2021 



publice, 
agenților 
economici și 
cetățenilor 
pentru buna 
gospodărire a 
localității 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.13/ 
23.03.2021 

  
comisia de 
sănătate- 

nr.9/22.03.2
021 

inspector Aldea 
Ioan 

41 24.02.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
comasării 
loturilor 
imobilelor 
situate în 
orașul Nădlac, 
parcelele 
evidențiate în 
CF nr. 317119 
Nădlac, CF nr. 
307088 
Nădlac 

comisia 
economică- 

nr.12/ 
23.03.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.12/ 
23.03.2021 

  
 

Arhitect-șef 
Istvanovicz Călin-

Florin 

OCPI 
Arad, 

referat de 
admitere 
nr.1303/2
4.02.2021 

0 30.03.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.41/30.03.2021 

42 25.02.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

constituirea 
grupului de 
lucru în 
vederea 
identificării 
așezărilor 
informale 

comisia 
economică- 

nr.14/ 
23.03.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.14/ 
23.03.2021 

Arhitect-șef 
Istvanovicz Călin-

Florin 

- 0 30.03.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.43/30.03.2021 



43 10.03.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

constatarea 
îndeplinirii 
condițiilor de 
suspendare a 
plății chiriei 
rezultate din 
contractul de 
închiriere nr. 
4965/06.07.20
18, încheiat 
între Oraşul 
Nădlac şi I.I. 
Demian-
Noaghi Livia 

comisia 
economică- 

nr.16/ 
23.03.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.16/ 
23.03.2021 

 
comisia de 
sănătate- 

nr.11/ 
22.03.2021 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 
Ilieș Ioana-Dorina  

- 0 30.03.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.45/30.03.2021 

44 10.03.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
tarifelor 
pentru 
Serviciul 
Public de 
Salubrizare al 
orașului 
Nădlac, 
pentru 
activitatea de 
măturat, 
spălat, 
stropirea și 
întreținerea 
căilor publice 
și pentru 
activitatea de 
curățare și 

comisia 
economică- 

nr.17/ 
23.03.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.17/ 
23.03.2021 

 
comisia de 
sănătate- 

nr.12/ 
22.03.2021 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 
Aldea Ioan 

- 0 30.03.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.46/30.03.2021 



transport al 
zăpezii de pe 
căile publice și 
menținerea în 
funcțiune a 
acestora pe 
timp de polei 
sau îngheț 

45 11.03.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

neasumarea 
responsabilită
ții organizării 
și derulării 
procedurilor 
de atribuire a 
contractelor/
acordurilor-
cadru pentru 
achiziția 
produselor, a 
serviciilor 
pentru 
derularea 
măsurilor 
educative 
aferente 
Programului 
pentru școli, 
pentru anii 
2021-2022, 
2022-2023 

comisia 
economică- 

nr.15/ 
23.03.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.15/ 
23.03.2021 

 
comisia de 
sănătate- 

nr.10/ 
22.03.2021 

Compartiment 
achiziții publice  
Horvath Elena 

- 0 30.03.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.44/30.03.2021 



46 12.03.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
introducerii în 
circuitul 
funciar a unui 
canal 

comisia 
economică- 

nr.18/ 
23.03.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.18/ 
23.03.2021 

Arhitect-șef 
Istvanovicz Călin-

Florin 

- 0 30.03.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.47/30.03.2021 

47 12.03.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
vânzării prin 
licitație 
publică a unor 
terenuri 
proprietatea 
privată a 
orașului 
Nădlac, 
situate în 
intravilanul 
orașului 
Nădlac 

comisia 
economică- 

nr.19/ 
23.03.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.19/ 
23.03.2021 

 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 
Ilieș Ioana-Dorina  

- 0 30.03.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.48/30.03.2021 

48 12.03.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

modificarea 
prețului de 
vânzare a 
unor terenuri 
proprietatea 
privată a 
orașului 
Nădlac, 
situate în 
intravilanul 

comisia 
economică- 

nr.20/ 
23.03.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.20/ 
23.03.2021 

 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 
Ilieș Ioana-Dorina  

- 0 30.03.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.49/30.03.2021 



orașului 
Nădlac 

49 16.03.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

unele măsuri 
pentru regle-
mentarea ser-
viciului de 
„Întreținere și 
amenajare a 
spațiilor verzi 
din orașul 
Nădlac” 

comisia 
economică- 
nr.25/21.04.

2021 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.25/21.04.
2021 

 
comisia de 
sănătate- 

nr.17/21.04.
2021 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 
Aldea Ioan 

- 0 28.04.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.69/28.04.2021 

50 17.03.2021 Consilier 
local 

Paladie 
Răzvan-
Florin 

Proiect de 
hotărâre 
privind 
aprobarea 
Regulamentul
ui de 
organizare şi  
funcţionare a 
Consiliului 
Local al 
oraşului 
Nădlac 

comisia 
economică- 

nr.21/ 
23.03.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.21/ 
23.03.2021 

 
comisia de 
sănătate- 

nr.13/ 
22.03.2021 

Compartiment 
juridic 

Ianecsko Alina 

- 2 30.03.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.50/30.03.2021 

51 24.03.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
ordinei de zi al 
ședinței 

- - - 0 30.03.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.39/30.03.2021 



ordinare a 
Consiliului 
Local din data 
de 30.03.2021 

52 24.03.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
procesului 
verbal al 
ședinței 
ordinare a 
Consiliului 
Local al 
orașului 
Nădlac din 
data de 
23.02.2021 

- - - 0 30.03.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.40/30.03.2021 

53 24.03.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
bugetului de 
venituri și 
cheltuieli al 
Consiliului 
Local al 
orașului 
Nădlac pe 
anul 2021 

comisia 
economică- 
nr.22/21.04.

2021 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.22/21.04.
2021 

 
comisia de 
sănătate- 

nr.14/21.04.
2021 

Serviciu buget 
Gondec Pavel 

- 0 28.04.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.53/28.04.2021 

54 25.03.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
instituirii unui 
drept de 
superficie 

comisia 
economică- 
nr.26/21.04.

2021 

Arhitect-șef 
Istvanovicz Călin-

Florin 

- 0 28.04.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.57/28.04.2021 



asupra 
imobilului 
situat în 
orașul Nădlac, 
evidențiat în 
CF nr. 317051 
Nădlac 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.26/21.04.
2021 

 

55 01.04.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
vânzării 
terenului în 
suprafață de 
984 mp, 
parcela cu 
nr.cad.302286
, evidențiată în 
CF nr.302286 
Nădlac, situat 
în orașul 
Nădlac, str. Dr. 
M. Luther, 
nr.5, jud. Arad, 
dnei Rusu 
Rusanda 

comisia 
economică- 
nr.27/21.04.

2021 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.27/21.04.
2021 

 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 
Ilieș Ioana-Dorina  

- 0 28.04.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.58/28.04.2021 

56 07.04.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

compensarea 
cu chiria a 
contravalorii 
lucrărilor de 
reparații la 
imobilul 
închiriat de 
către II 
Demian-

comisia 
economică- 
nr.30/21.04.

2021 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.30/21.04.
2021 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 
Ilieș Ioana-Dorina  

- 0 28.04.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.61/28.04.2021 



Noaghi Livia, 
conform 
contractului 
de închiriere 
nr.4965/ 
06.07.2018 

 

57 08.04.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
vânzării 
terenului în 
suprafață de 
898 mp, 
parcela cu 
nr.cad.30640
6, evidențiată 
în CF 
nr.306406 
Nădlac, 
situate în 
orașul Nădlac, 
str. 
Abatorului, 
nr.15, județul 
Arad, dnei 
Bagyinszki 
Andreia Eva, 
cu domiciliul 
în orașul 
Nădlac, str. 
Războieni, 
nr.4, județul 
Arad 

comisia 
economică- 
nr.28/21.04.

2021 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.28/21.04.
2021 

 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 
Ilieș Ioana-Dorina  

- 0 28.04.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.59/28.04.2021 



58 09.04.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
vânzării 
terenului în 
suprafață de 
1022 mp, 
parcela cu 
nr.cad.30223
2, evidențiată 
în CF 
nr.302232 
Nădlac, 
situate în 
orașul Nădlac, 
str. Lacului, 
nr.16, județul 
Arad, dnei 
Iuraș  Lucia și 
dlui Iuraș 
Vincențiu, cu 
domiciliul în 
orașul Nădlac, 
str. Lacului, 
nr.16, județul 
Arad 

comisia 
economică- 
nr.29/21.04.

2021 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.29/21.04.
2021 

 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 
Ilieș Ioana-Dorina  

- 0 28.04.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.60/28.04.2021 

59 12.04.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea - 
Planului 
anual de 
resurse 
umane, 
materiale și 
financiare 
pentru 
gestionarea 

comisia 
economică- 
nr.31/21.04.

2021 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.31/21.04.
2021 

Compartiment 
protecție civilă 

Zimbran Darius-
Petru 

- 0 28.04.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.62/28.04.2021 



situațiilor de 
urgenţă pe 
anul 2021 

 
comisia de 
sănătate- 

nr.18/21.04.
2021 

60 12.04.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

actualizarea 
Planului de 
analiză şi 
acoperire a 
riscurilor 
orașului 
Nădlac 

comisia 
economică- 
nr.32/21.04.

2021 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.32/21.04.
2021 

 
comisia de 
sănătate- 

nr.19/21.04.
2021 

Compartiment 
protecție civilă 

Zimbran Darius-
Petru 

- 0 28.04.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.63/28.04.2021 

61 12.04.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

atribuirea 
unei 
suprafeţe din 
parcela cu nr. 
top. 
13691/56, 
evidenţiată  
în  CF nr. 
303476 
Nădlac (Nr. 
CF vechi 
2201), în 
folosinţă 
gratuită pe 

comisia 
economică- 
nr.35/21.04.

2021 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.35/21.04.
2021 

 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 
Ilieș Ioana-Dorina 

- 0 28.04.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.64/28.04.2021 



durata 
existenţei 
locuinţei 
proprietate 
personală, 
dlui Matica 
Ioan-Robert 

62 12.04.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

modificarea 
devizului 
general 
pentru 
proiectul cu 
denumirea 
„Amenajare 
străzi în 
orașul 
Nădlac, str. 
Viile Vechi și 
Cartierul 
Nou, județul 
Arad”, faza 
P.T.+D.E.+C.S. 

comisia 
economică- 
nr.33/21.04.

2021 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.33/21.04.
2021 

 
comisia de 
sănătate- 

nr.20/21.04.
2021 

Arhitect-șef 
Istvanovicz Călin-

Florin 

- 0 28.04.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.65/28.04.2021 

63 12.04.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
închirierii prin 
licitație 
publică a unor 
suprafețe de 
teren, situate 
în  intravilanul 
orașului 
Nădlac,  din 
nr.topo. 
4055/8/2/2/, 

comisia 
economică- 
nr.38/21.04.

2021 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.38/21.04.
2021 

 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 
Aldea Ioan 

- 0 --------- --------- 



evidențiate în 
C.F. 
nr.303568 
Nădlac, 
proprietatea 
privată a 
orașului 
Nădlac 

comisia de 
sănătate- 

nr.23/21.04.
2021 

64 13.04.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
numărului de 
burse aferent 
semestrului II 
al anului șco-
lar 2020-
2021, pentru 
elevii din 
învățământul 
preuniversitar 
de stat  

comisia 
economică- 

nr. 
34/21.04.202

1 
 comisia de 
urbanism- 

nr.34/21.04.
2021 

 
comisia de 
sănătate- 

nr.21/28.04.
2021 

 

Serviciu buget 
Gondec Pavel 

- 0 28.04.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.66/28.04.2021 

65 14.04.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
nivelurilor 
impozitelor şi 
taxelor locale 
care constau 
într-o 
anumită sumă 
în lei sau care 
sunt stabilite 

comisia 
economică- 
nr.24/21.04.

2021 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.24/21.04.
2021 

Serviciu buget 
Gondec Pavel 

- 0 28.04.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.55/28.04.2021 



pe baza unei 
sume în lei, 
precum şi 
limitele 
amenzilor 
care se fac 
venit la 
bugetul local, 
care se 
indexează 
anual pe baza 
ratei inflației, 
aplicabile în 
anul fiscal 
2022 

 
comisia de 
sănătate- 

nr.16/21.04.
2021 

 

66 14.04.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

modificarea 
limitei de 
proprietate 
comună între 
parcelele 
evidențiate în 
CF nr. 305033 
Nădlac, CF nr. 
300132 
Nădlac și CF 
nr. 300130 
Nădlac 

comisia 
economică- 
nr.36/21.04.

2021 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.36/21.04.
2021 

 

Arhitect-șef 
Istvanovicz Călin-

Florin 

- 0 28.04.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.68/28.04.2021 

67 15.04.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

participarea 
Orașului 
Nădlac, în 
colaborare cu 
Asociația 

comisia 
economică- 
nr.37/21.04.

2021 
 

Serviciu buget 
Gondec Pavel 

- 0 28.04.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.56/28.04.2021 



Diakonia 
Evanghelică 
Nădlac în 
vederea 
conservării și 
promovării 
culturii 
tradiționale 
slovace 

 comisia de 
urbanism- 

nr.37/21.04.
2021 

 
comisia de 
sănătate- 

nr.22/21.04.
2021 

 

68 15.04.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
organigramei 
și a statului 
de funcții 

comisia 
economică- 
nr.23/21.04.

2021 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.23/21.04.
2021 

 
comisia de 
sănătate- 

nr.15/21.04.
2021 

 

Compartiment 
resurse umane 

Șinca Anca Stela 

- 0 28.04.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.54/28.04.2021 

69 19.04.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
Regulamentul
ui de 
distribuire a 
masei 
lemnoase din 
vegetaţia din 
afara fondului 

comisia 
economică- 
nr.40/21.04.

2021 
 

 comisia de 
urbanism- 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 
Aldea Ioan 

 

- 0 28.04.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.67/28.04.2021 



forestier 
naţional, 
aflată pe raza 
administrativ 
teritorială a 
Orașului 
Nădlac 

nr.40/21.04.
2021 

 
comisia de 
sănătate- 

nr.24/21.04.
2021 

 

70 20.04.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
introducerii în 
circuitul 
funciar a unor 
drumuri de 
exploatare și a 
unor canale  

comisia 
economică- 
nr.39/21.04.

2021 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.39/21.04.
2021 

 

Arhitect-șef 
Istvanovicz Călin-

Florin 

- 0 28.04.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.70/28.04.2021 

71 22.04.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
ordinei de zi 
al ședinței 
ordinare a 
Consiliului 

Local din data 
de 

28.04.2021 

- - - 0 28.04.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.51/28.04.2021 

72 22.04.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
procesului 
verbal al 
ședinței 

ordinare a 
Consiliului 

Local al 

- - - 0 28.04.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.52/28.04.2021 



orașului 
Nădlac din 

data de 
30.03.2021 

73 23.04.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

privind 
introducerea 
investiției - 
”Amenajare 
trotuare și 
parcări zona 
centrală, str. 
Nicolae 
Bălcescu, oraș 
Nădlac” în 
inventarul 
domeniului 
public al 
Consiliului 
Local Nădlac 

comisia 
economică- 
nr.41/28.04.

2021 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.41/28.04.
2021 

 

Compartiment 
managementul 

proiectelor 
Zimbran Darius 

Petru 

- 0 28.04.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.71/28.04.2021 

74 04.05.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
introducerii în 
circuitul 
funciar a unor 
terenuri 

comisia 
economică- 
nr.42/15.06.

2021 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.42/15.06.
2021 

Arhitect-șef 
Istvanovicz Călin 

Florin 

- 0 22.06.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.75/22.06.2021 

75 11.05.2021 Primar  
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
vânzării 

terenului în 
suprafață de 

997 mp, 

comisia 
economică- 
nr.43/15.06.

2021 
 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 
Ilieș Ioana-Dorina 

- 0 22.06.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.76/22.06.2021 



parcela cu 
nr.cad.302231, 
evidențiată în 
CF nr.302231 

Nădlac, situate 
în orașul 

Nădlac, str. 
Lacului, nr.18, 
județul Arad, 
dnei Bukva 

Agnes și dlui 
Bukva Ladislau, 
cu domiciliul în 
orașul Nădlac, 

str. Lacului, 
nr.18, județul 

Arad 

 comisia de 
urbanism- 

nr.43/15.06.
2021 

76 26.05.2021 Primar  
Ioan-Radu 
Mărginean 

privind 
acceptarea 

donaţiei unor 
bunuri mobile 

din partea 
Falck Fire 
Services 
S.R.L.,în 

domeniul 
privat al 
orașului 
Nădlac 

comisia 
economică- 
nr.44/15.06.

2021 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.44/15.06.
2021 

 
comisia de 
sănătate 

nr.26/14.06.
2021 

Secretar general 
Alexandru Gros 

- 0 22.06.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.77/22.06.2021 

 



77 26.05.2021 Primar  
Ioan-Radu 
Mărginean 

modificarea 
Statutului 

Asociației de 
Dezvoltare 

Intercomunit
ară Apă 

Canalizare 
Județul Arad, 
la care orașul 
Nădlac este 

membru 
asociat 

comisia 
economică- 
nr.45/15.06.

2021 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.45/15.06.
2021 

 
comisia de 
sănătate 

nr.27/14.06.
2021 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 
Aldea Ioan 

- 0 22.06.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.78/22.06.2021 

78 31.05.2021 Primar  
Ioan-Radu 
Mărginean 

intabularea 
imobilului 

înscris în CF 
nr.301739 

Nădlac  

în favoarea 
orașului 

Nădlac - drept 
de 

proprietate 
publică 

comisia 
economică- 
nr.46/15.06.

2021 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.46/15.06.
2021 

 

Secretar general 
Alexandru Gros 

- 0 22.06.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.79/22.06.2021 

79 02.06.2021 Primar  
Ioan-Radu 
Mărginean 

privind 
aprobarea  

bugetului de 
venituri şi 

cheltuieli al  
S.C. 

APOTERM 

comisia 
economică- 
nr.47/15.06.

2021 
 

 comisia de 
urbanism- 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 
Aldea Ioan 

- 0 22.06.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.80/22.06.2021 



NĂDLAC S.A. 
pentru anul 

2021 

nr.47/15.06.
2021 

 
comisia de 
sănătate 

nr.28/14.06.
2021 

80 07.06.2021 Primar  
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
vânzării 

unor 
terenuri 

proprietate
a privată a 

orașului 
Nădlac 

 

 

comisia 
economică- 
nr.48/15.06.

2021 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.48/15.06.
2021 

 
comisia de 
sănătate 

nr.29/14.06.
2021 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 
Aldea Ioan 

- 0 22.06.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.81/22.06.2021 

81 09.06.2021 Primar  
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
repartizării 
finanțărilor 

nerambursab
ile alocate 

din fondurile  
bugetului 

local al 
Orașului 
Nădlac  
pentru 

activităţi 

comisia 
economică- 
nr.49/15.06.

2021 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.49/15.06.
2021 

 
comisia de 
sănătate 

Șef serviciu buget 
Gondec Pavel 

- 0 22.06.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.82/22.06.2021 



nonprofit de 
interes local 
în anul 2021 

nr.30/14.06.
2021 

82 09.06.2021 Primar  
Ioan-Radu 
Mărginean 

numirea 
reprezentanțil
or Consiliului 

Local în 
Comisia de 
selecție și 
evaluare a 

solicitărilor de 
finanțării 

nerambursabi
le alocate din 

fondurile 
bugetului 

local al 
Orașului 

Nădlac pentru 
activităţi 

nonprofit de 
interes local 

comisia 
economică- 
nr.50/15.06.

2021 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.50/15.06.
2021 

 
comisia de 
sănătate 

nr.31/14.06.
2021 

Șef serviciu buget 
Gondec Pavel 

- 0 22.06.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.83/22.06.2021 

83 10.06.2021 Primar  
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
ajustării 

tarifelor de 
colectare 
deșeuri, 

aplicabile 
tuturor UAT-

urilor 
componente 

Zonei I 

comisia 
economică- 
nr.51/15.06.

2021 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.51/15.06.
2021 

 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 
Aldea Ioan 

- 0 22.06.2021 respins 



comisia de 
sănătate 

nr.32/14.06.
2021 

84 16.06.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
ordinei de zi 
al ședinței 
ordinare a 
Consiliului 

Local din data 
de 

22.06.2021 

- - - 0 22.06.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.73/22.06.2021 

85 16.06.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
procesului 
verbal al 
ședinței 

ordinare a 
Consiliului 

Local al 
orașului 

Nădlac din 
data de 

28.04.2021 

- - - 0 22.06.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.74/22.06.2021 

86 16.06.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
introducerii 
în circuitul 
funciar a 

unor 
terenuri 

comisia 
economică- 

nr.54/ 
20.07.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.54/ 
20.07.2021 

Arhitect-șef 
Istvanovicz Călin-

Florin 

- - 27.07.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.90/27.07.2021 



87 06.07.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

rectificarea 
bugetului de 

venituri și 
cheltuieli al 
Consiliului 

local al 
orașului 

Nădlac pe 
anul 2021  

comisia 
economică- 

nr.52/ 
07.07.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.52/ 
07.07.2021 

 
comisia de 
sănătate 

nr.33/ 
07.07.2021 

Șef serviciu buget 
Gondec Pavel 

- 0 13.07.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.86/13.07.2021 

88 06.07.2021 Consilieri 
locali PMP-

UDSCR 

modificarea 
organigramei 
și a statului 
de funcții 

comisia 
economică- 

nr.53/ 
07.07.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.53/ 
07.07.2021 

 
comisia de 
sănătate 

nr.34/ 
07.07.2021 

Secretar general 
Alexandru Gros  

- 1 13.07.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.87/13.07.2021 

89 08.07.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
ordinei de zi 
al ședinței 

extraordinare 
a Consiliului 

- - - 0 13.07.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.84/13.07.2021 



Local din data 
de 

13.07.2021 

90 08.07.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
procesului 
verbal al 
ședinței 

ordinare a 
Consiliului 

Local al 
orașului 

Nădlac din 
data de 

22.06.2021 

- - - 0 13.07.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.85/13.07.2021 

91 08.07.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
introducerii 
în circuitul 
funciar a 

unui teren 

comisia 
economică- 

nr.55/ 
20.07.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.55/ 
20.07.2021 

Arhitect-șef 
Istvanovicz Călin-

Florin 

- 0 27.07.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.91/27.07.2021 

92 08.07.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

privind 
acordarea 

mandatului 
special  cu 
privire la 

propunerea 
operatorului 
regional de 
majorare a  

comisia 
economică- 

nr.56/ 
20.07.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.56/20.07.
2021 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 
Aldea Ioan 

- 0 27.07.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.92/27.07.2021 



prețului de 
apă potabilă 

și a tarifului la 
canalizare-
epurare, cu 
respectarea 

avizului 
ANRSCUP 

nr.907651/ 
10.06.2021 

 
comisia de 
sănătate 

nr.35/19.07.
2021 

93 08.07.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

modificarea 
Caietului de 

Sarcini pentru 
vânzarea prin 
licitație pub-
lică a unor 

terenuri din 
proprietatea 

privată a 
orașului 
Nădlac 

comisia 
economică- 

nr.57/ 
20.07.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.57/ 
20.07.2021 

 
comisia de 
sănătate 

nr.36/ 
19.07.2021 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 
Aldea Ioan 

- 0 27.07.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.93/27.07.2021 

94 13.07.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
vânzării 

terenului în 
suprafață de 

907 mp, 
parcela cu 

nr.cad.317112, 
evidențiată în 
CF nr.317112 

comisia 
economică- 

nr.58/ 
20.07.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.58/ 
20.07.2021 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 
Aldea Ioan 

- 0 27.07.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.94/27.07.2021 



Nădlac, situat 
în orașul 

Nădlac, Cart. 
Viile Vechi, 
nr.27, jud. 
Arad, dlui 

Smitec 
Francisc, cu 
domiciliul în 

orașul Nădlac, 
Cart. Viile 

Vechi, nr.121, 
jud. Arad  

 
comisia de 
sănătate 

nr.37/ 
19.07.2021 

95 14.07.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
măsurilor 

pentru 
remedierea 
deficienţelor 

și pentru 
realizarea 

capacității de 
apărare 

împotriva 
incendiilor și 
în alte situații 
de urgență la 

nivelul 
oraşului 
Nădlac 

comisia 
economică- 

nr.59/ 
20.07.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.59/ 
20.07.2021 

 
comisia de 
sănătate 

nr.38/ 
19.07.2021 

Șef Serviciu SVSU 
Nădlac 

Slauko Dușan 

- 0 27.07.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.95/27.07.2021 

96 14.07.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
vânzării 

terenului în 

comisia 
economică- 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 

- 0 27.07.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.96/27.07.2021 



suprafață de 
786 mp, 

parcela cu 
nr.cad.31713
8, evidențiată 

în CF 
nr.317138 

Nădlac, situat 
în orașul 

Nădlac, str. 
Crișan, nr.28, 
jud. Arad, dlui 

Cimpeanu 
Selvestru, cu 
domiciliul în 

orașul Nădlac, 
str. Crișan, 
nr.4, jud. 

Arad  

nr.60/20.07.
2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.60/ 
20.07.2021 

 
comisia de 
sănătate 

nr.39/ 
19.07.2021 

Aldea Ioan 

97 14.07.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

reglementarea 
situației 
juridice 

a imobilelor 
înscrise în CF 

nr.312997 
Nădlac și CF 
nr.313034 

Nădlac   

comisia 
economică- 

nr.61/ 
20.07.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.61/ 
20.07.2021 

 

Secretar general 
Alexandru Gros 

- 0 27.07.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.97/27.07.2021 

98 14.07.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
vânzării 

terenului în 

comisia 
economică- 

nr.62/ 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 

- 0 27.07.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.98/27.07.2021 



suprafață de 
1020 mp, 
parcela cu 

nr.cad.30226
4, evidențiată 

în CF 
nr.302264 

Nădlac, situat 
în orașul 

Nădlac, str. 
Primăverii, 
nr.16, jud. 
Arad, dlui 

Vesa Ioan și 
dnei Vesa 

Anne Maria, 
cu domiciliul 

în orașul 
Nădlac, str. 
Primăverii, 
nr.16, jud. 

Arad  

20.07.2021 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.62/20.07.
2021 

 
comisia de 
sănătate 

nr.40/ 
19.07.2021 

Aldea Ioan 

99 15.07.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

reorganizarea 
Comisiei 
locale de 

ordine 
publică la 

nivelul 
orașului 
Nădlac 

comisia 
economică- 

nr.63/ 
20.07.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.63/ 
20.07.2021 

 

Serviciul Poliției 
Locale Nădlac  

Pop Ioan 

- 0 27.07.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.99/27.07.2021 



comisia de 
sănătate 

nr.41/ 
19.07.2021 

100 21.07.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
ordinei de zi 
al ședinței 
ordinare a 
Consiliului 

Local din data 
de 

27.07.2021 

- - - 0 27.07.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.88/27.07.2021 

101 21.07.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
procesului 
verbal al 
ședinței 

extraordinare 
a Consiliului 

Local al 
orașului 

Nădlac din 
data de 

13.07.2021 

 
- 

- - 0 27.07.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.89/27.07.2021 

102 23.07.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

declararea 
unor bunuri 

ca făcând 
parte din 
domeniul 

public al UAT 
Nădlac, 

precum și 
transmiterea 

economică- 
nr.67/ 

24.08.2021 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.67/ 
24.08.2021 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 
insp. Aldea Ioan 

- 0 31.08.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.107/31.08.2021 



acestora în 
folosință 

operatorului 
regional S.C. 
COMPANIA 

DE APĂ ARAD 
S.A. 

103 04.08.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
dării 

aprobarea în 
folosință 

gratuită, către 
Inspectoratul 

pentru 
Situații de 
Urgență 
”Vasile 

Goldiș” al 
județului 

Arad, a unor 
spații 

necesare 
desfășurării 

activității 
punctului de 
lucru SMURD 

Nădlac 

comisia 
economică- 

nr.68/ 
24.08.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.64/24.08.
2021 

 
comisia de 
sănătate 

nr.45/ 
24.08.2021 

 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 
insp. Aldea Ioan 

- 0 31.08.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.108/31.08.2021 

104 04.08.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
participării 

Oraşului 
Nădlac în 

cadrul  

comisia 
economică- 

nr.64/ 
06.08.2021 

 

Responsabil 
proiecte 

Insp. Iasovics 
Claudiu  

- 0 06.08.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.101/06.08.2021 



proiectului 
”Realizare 

drum agricol 
de acces către 

ferme în 
orașul 

Nădlac” în 
cadrul 

Programului 
AFIR, 

Submăsura 
4.3 Investiții 

pentru 
dezvoltarea, 

modernizarea 
sau adaptarea 
infrastructurii 

agricole și 
silvice 

 comisia de 
urbanism- 

nr.64/ 
05.08.2021 

 
comisia de 
sănătate 

nr.42/ 
05.08.2021 

 

105 04.08.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

rectificarea 
bugetului de 
cheltuieli al 
Consiliului 

local al 
orașului 

Nădlac pe 
anul 2021  

comisia 
economică- 

nr.66/ 
06.08.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.66/ 
05.08.2021 

 
comisia de 
sănătate 

nr.44/ 

Șef serviciu buget 
Gondec Pavel 

- 0 06.08.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.103/06.08.2021 



05.08.2021 

106 05.08.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

actualizarea 
studiului de 
fezabilitate 

(SF) si a 
analizei cost-

beneficiu 
(ACB) pentru 

proiectul - 
”Producere și 
distribuție a 

energiei 
termice în 

orașul Nădlac, 
utilizând 
energie 

geotermală” 

comisia 
economică- 

nr.65/ 
06.08.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.65/05.08.
2021 

 
comisia de 
sănătate 

nr.43/05.08.
2021 

Responsabil 
proiecte 

Insp. Zimbran 
Darius 

- 0 06.08.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.103/06.08.2021 

107 05.08.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
ordinei de zi 
al ședinței 

extraordinare 
a Consiliului 

Local din data 
de 

06.08.2021 

- - - - 06.08.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.100/06.08.2021 

108 16.08.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
rectificării 
suprafeței 
imobilului 
situate în 

orașul Nădlac, 

comisia 
economică- 

nr.69/ 
06.08.2021 

 

Arhitect-șef 
Istvanovicz Călin-

Florin 

- 0 31.08.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.109/31.08.2021 



parcela cu nr. 
cad.1686/2 

 comisia de 
urbanism- 

nr.69/ 
06.08.2021 

 
 

109 16.08.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
vânzării 

terenului în 
suprafață de 

598 mp, 
parcela cu 

nr.cad.30224
4, evidențiată 

în CF 
nr.302244 

Nădlac, situat 
în orașul 

Nădlac, str. 
Ludovit Boor  

nr.12, jud. 
Arad, dnei 

Cseman 
Ludmila-Ana, 
cu domiciliul 

în orașul 
Nădlac, str. 

Victoriei, 
nr.51, bl.A, 
sc.B, et.2, 
ap.6, jud. 

Arad 

 
comisia 

economică- 
nr.70/ 

06.08.2021 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.70/ 
06.08.2021 

 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 
insp. Aldea Ioan 

- 0 31.08.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.110/31.08.2021 



110 17.08.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
unor măsuri 

cu ocazia 
reprezentării, 

de către 
Cabinet 

Avocat Vodă 
Petru Rareș, a 

intereselor 
Orașului 

Nădlac în fața 
instanțelor 

judecătorești  
Dos 

2588/117/20
21 reclamant  
Panfora Oil & 

Gas SRL     

comisia 
economică- 

nr.71/ 
06.08.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.71/ 
06.08.2021 

 
comisia de 
sănătate 

nr.46/ 
24.08.2021 

Secretar general 
Alexandru Gros 

- 0 31.08.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.111/31.08.2021 

111 17.08.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
repartizării 
finanțărilor 

nerambursabi
le alocate din 

fondurile  
bugetului 

local al 
Orașului 
Nădlac  
pentru 

activităţi 
nonprofit de 
interes local 

comisia 
economică- 

nr.73/ 
06.08.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.73/ 
06.08.2021 

 
comisia de 
sănătate 

nr.47/ 
24.08.2021 

Șef serviciu buget 
Gondec Pavel  

- 0 31.08.2021 
09.09.2021 

Respins 
Adoptat prin Hotărârea 

nr.119/09.09.2021 



în anul 2021 

112 17.08.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
introducerii în 

circuitul 
funciar a unor 

drumuri de 
exploatare și 
a unui canal 

comisia 
economică- 

nr.72/ 
24.08.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.72/ 
24.08.2021 

 

Arhitect-șef  
Istvanovicz Călin-

Florin 

- 0 31.08.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.112/31.08.2021 

113 17.08.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
vânzării, în 

baza 
dreptului de 
premțiune,a 
terenului în 
suprafață de 
17066 mp, 

parcela cu nr. 
cad.308924, 

evidențiată în 
CF nr.308924 
Nădlac, situat 

în raza UAT 
Nădlac, 

intravilan trup 
izolat, 

Societății 
Agricole 

Agroslavia 
Nădlac, cu 
sediul în 

comisia 
economică- 

nr.74/ 
24.08.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.74/ 
24.08.2021 

 
comisia de 
sănătate 

nr.48/ 
24.08.2021 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 
Insp. Aldea Ioan 

- 0 31.08.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.113/31.08.2021 



Nădlac, str. N. 
Bălcescu, 

nr.6, județul 
Arad 

114 17.08.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
vânzării, în 

baza 
dreptului de 

preemțiune,a 
terenului în 
suprafață de 

3068 mp, 
parcela cu nr. 
cad.313057, 

evidențiată în 
CF nr.313057 
Nădlac, situat 

în raza UAT 
Nădlac, 

intravilan trup 
izolat, str. 

Fermierul Est, 
nr.7, dlui 

Kmety Ioan, 
cu sediul în 
Nădlac, str. 
Mărășești, 

nr.44, județul 
Arad  

comisia 
economică- 

nr.75/ 
24.08.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.75/ 
24.08.2021 

 
comisia de 
sănătate 

nr.49/ 
24.08.2021 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 
Insp. Aldea Ioan 

- 0 31.08.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.114/31.08.2021 

115 23.08.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

darea în 
administrare 

a activității de 

comisia 
economică- 

nr.76/ 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 

- 0 31.08.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.115/31.08.2021 



măturat, 
spălat, 

stropirea și 
întreținerea 

căilor publice, 
respectiv, 

curățatul și 
transportul 

zăpezii de pe 
căile publice 

și menținerea 
în funcțiune a 
acestora pe 

timp de polei 
sau îngheț,  

către Serviciul 
Public  de 

Salubrizare al 
orașului 

Nădlac,  și 
aprobarea 

Regulamentul
ui de 

organizare și 
funcționare al 

Serviciului 
Public de 

Salubrizare al 
Orașului 
Nădlac 

24.08.2021 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.76/ 
24.08.2021 

 

Insp. Aldea Ioan 

116 25.08.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
ordinei de zi 
al ședinței 

- - - 0 31.08.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.104/31.08.2021 



ordinare a 
Consiliului 

Local din data 
de 

31.08.2021 

117 25.08.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
procesului 
verbal al 
ședinței 

ordinare a 
Consiliului 

Local al 
orașului 

Nădlac din 
data de 

27.07.2021 

 
- 

- - 0 31.08.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.105/31.08.2021 

118 25.08.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
procesului 
verbal al 
ședinței 

extraordinare 
a Consiliului 

Local al 
orașului 

Nădlac din 
data de 

06.08.2021 

 
- 

- - 0 31.08.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.106/31.08.2021 

119 31.08.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

rectificarea 
bugetului de 
cheltuieli al 
Consiliului 

local al 

comisia 
economică- 

nr.77/ 
31.08.2021 

 

Șef serviciu buget 
Gondec Pavel  

- 0 31.08.2021 Nu este întrunit cvorumul 
supunerii spre aprobare 



orașului 
Nădlac pe 
anul 2021 

 comisia de 
urbanism- 

nr.77/ 
31.08.2021 

 
comisia de 
sănătate 

nr.51/ 
31.08.2021 

120 31.08.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
introducerii în 

circuitul 
funciar a unor 

drumuri de 
exploatare 

comisia 
economică- 

nr.78/ 
31.08.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.78/ 
31.08.2021 

Arhitect-șef 
Istvanovicz Călin-

Florin 

- 0 31.08.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.117/31.08.2021 

121 31.08.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
ordinei de zi 
al ședinței 

extraordinare 
a Consiliului 

Local din data 
de 

31.08.2021 

- -- - - 31.08.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.116/31.08.2021 

122 01.09.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

rectificarea 
bugetului de 
cheltuieli al 
Consiliului 

local al 
orașului 

comisia 
economică- 

nr.79/ 
03.09.2021 

 

Șef serviciu buget 
Gondec Pavel  

- 1 09.09.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.120/09.09.2021 



Nădlac pe 
anul 2021 

 comisia de 
urbanism- 

nr.79/ 
03.09.2021 

 
comisia de 
sănătate 

nr.52/ 
03.09.2021 

123 02.09.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
vânzării 

terenului în 
suprafață de 

731 mp, 
parcela cu 

nr.cad.31801
6, evidențiată 

în CF 
nr.318016 

Nădlac, situat 
în orașul 

Nădlac, str. 
Horia  nr.51, 

jud. Arad, 
dnei Heimann 

Loreta, cu 
domiciliul în 

orașul Nădlac, 
str. Horea 
nr.51, jud. 

Arad 

 
comisia 

economică- 
nr.81/ 

14.09.2021 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.81/ 
14.09.2021 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 
insp. Aldea Ioan 

- 0 21.09.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.126/21.09.2021 



124 06.09.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
vânzării 

terenului în 
suprafață de 

874 mp, 
parcela cu 

nr.cad.30222
2, evidențiată 

în CF 
nr.302222 

Nădlac, situat 
în orașul 

Nădlac, str. 
Lacului nr.15, 

jud. Arad, 
dnei Vișoan 
Marioara, cu 
domiciliul în 

orașul Nădlac, 
str. Lacului 
nr.15, jud. 

Arad 

 
comisia 

economică- 
nr.82/ 

14.09.2021 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.82/ 
14.09.2021 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 
insp. Aldea Ioan 

- 0 21.09.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.127/21.09.2021 

125 06.09.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
ordinei de zi 
al ședinței 

extraordinare 
a Consiliului 

Local din data 
de 

09.09.2021 

- - - - 09.09.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.118/09.09.2021 



126 06.09.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
vânzării 

terenului în 
suprafață de 

894 mp, 
parcela cu 

nr.cad.30223
8, evidențiată 

în CF 
nr.302238 

Nădlac, situat 
în orașul 

Nădlac, str. 
Lacului nr.10, 

jud. Arad, 
către Suciu 

Ioan și Suciu 
Elisabeta, cu 
domiciliul în 

orașul Nădlac, 
str. Lacului 
nr.10, jud. 

Arad 

 
comisia 

economică- 
nr.83/ 

14.09.2021 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.83/ 
14.09.2021 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 
insp. Aldea Ioan 

- 0 21.09.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.128/21.09.2021 

127 07.09.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
vânzării 

terenului în 
suprafață de 

840 mp, 
parcela cu 

nr.cad.30801
2, evidențiată 

în CF 

 
comisia 

economică- 
nr.84/ 

14.09.2021 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.84/ 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 
insp. Aldea Ioan 

- 0 21.09.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.129/21.09.2021 



nr.308012 
Nădlac, situat 

în orașul 
Nădlac, str. 

Decebal 
nr.11, jud. 
Arad, dlui 

Roman 
Constantin- 
Voicu și dnei 
Roman Elena, 
cu domiciliul 
în mun. Arad, 

Bld Ștefan 
Augustin 

Doinaș, nr.1-
3, bl.C, ap.4, 

jud. Arad 

14.09.2021 

128 07.09.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
prelungirii 

duratei 
contractului 
de închiriere  

nr.9360/ 

18.10.2016 

 
comisia 

economică- 
nr.85/ 

14.09.2021 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.85/ 
14.09.2021 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 
insp. Aldea Ioan 

- 0 21.09.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.130/21.09.2021 

129 09.09.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
introducerii în 

circuitul 
funciar a unor 

 
comisia 

economică- 
nr.80/ 

Arhitect-șef 
Istvanovicz Călin-

Florin 

- 0 09.09.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.121/09.09.2021 



drumuri de 
exploatare 

09.09.2021 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.80/ 
09.09.2021 

130 09.09.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

modificarea 
organigramei 
și a statului 
de funcții 

comisia 
economică- 

nr.86/ 
14.09.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.86/ 
14.09.2021 

 
comisia de 
sănătate 

nr.53/ 
14.09.2021 

Compartiment 
resurse umane 

Insp. Șinca Anca 
Stela 

- 0 21.09.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.131/21.09.2021 

131 15.09.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
ordinei de zi 
al ședinței 
ordinare a 
Consiliului 

Local din data 
de 

21.09.2021 

- - - - 21.09.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.122/21.09.2021 

132 15.09.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
procesului 
verbal al 
ședinței 

- - - - 21.09.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.123/21.09.2021 



ordinare a 
Consiliului 

Local al 
orașului 

Nădlac din 
data de 

31.08.2021 

133 15.09.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

procesului 
verbal al 
ședinței 

extraordinare 
a Consiliului 

Local al 
orașului 

Nădlac din 
data de 

31.08.2021 

- - - - 21.09.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.124/21.09.2021 

134 15.09.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

procesului 
verbal al 
ședinței 

extraordinare 
a Consiliului 

Local al 
orașului 

Nădlac din 
data de 

09.09.2021 

- - - - 21.09.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.125/21.09.2021 

135 15.09.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

reorganizarea 
comisiilor de 
specialitate 

- - - - 21.09.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.132/21.09.2021 



ale Consiliului 
Local Nădlac 

136 15.09.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

obligațiile și 
răspunderile 

care revin 
instituțiilor 

publice, 
agenților 

economici și 
cetățenilor 

pentru buna 
gospodărire a 

localității 

comisia 
economică- 

nr.109/ 
17.11.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.109/ 
17.11.2021 

 
comisia de 
sănătate 

nr.67/ 
17.11.2021 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local  
insp. Aldea Ioan  

- 0 26.11.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.166/26.11.2021 

137 16.09.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

reglementare
a situației 
juridice a 

unor imobile 
proprietatea 

Orașului 
Nădlac 

comisia 
economică- 
nr.89/21.09.

2021 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.89/21.09.
2021 

Secretar general 
UAT  

Alexandru Gros 

- 0 21.09.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.133/21.09.2021 

138 20.09.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
dezmembrării 

imobilului 
situat în 

orașul Nădlac, 
evidențiat în 

comisia 
economică- 

nr.93/ 
18.10.2021 

 

Arhitect-șef 
Istvanovicz Călin-

Florin 

- 0 26.10.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.146/26.10.2021 



CF nr.318006 
Nădlac 

 comisia de 
urbanism- 

nr.93/ 
19.10.2021 

139 20.09.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
introducerii în 

circuitul 
funciar a unor 

drumuri de 
exploatare 

comisia 
economică- 

nr.87/ 
21.09.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.87/ 
21.09.2021 

Arhitect-șef 
Istvanovicz Călin-

Florin 

- 0 21.09.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.134/21.09.2021 

140 20.09.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

completarea 
inventarului 

bunurilor care 
aparțin 

domeniului 
public al 
Orașului 
Nădlac   

comisia 
economică- 

nr.88/ 
21.09.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.88/ 
21.09.2021 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local  
insp. Aldea Ioan  

- 0 21.09.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.135/21.09.2021 

141 22.09.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

rectificarea 
bugetului de 
cheltuieli al 
Consiliului 

local al 
orașului 

Nădlac pe 
anul 2021 

comisia 
economică- 

nr.90/ 
23.09.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.90/ 
23.09.2021 

 

Șef serviciu buget 
Gondec Pavel  

- 0 24.09.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.138/24.09.2021 



comisia de 
sănătate 

nr.54/ 
23.09.2021 

142 22.09.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

modificarea 
devizului 
general 
pentru 

proiectul cu 
denumirea 

Modernizare 
și reabilitare 
rețea străzi 
din orașul 

Nădlac, faza 
PT+DE+CS și 
actualizarea 
indicatorilor 

tehnico-
economici 

comisia 
economică- 

nr.91/ 
23.09.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.91/23.09.
2021 

 
comisia de 
sănătate 

nr.55/ 
23.09.2021 

Arhitect-șef 
Istvanovicz Călin-

Florin 

- 0 24.09.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.139/24.09.2021 

143 23.09.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

numirea 
reprezentanți
lor Consiliului 
Local Nădlac 

în cadrul 
consiliului de 
administrație, 
precum și în 
comisia de 
evaluare și 
asigurare a 

calității 

comisia 
economică- 

nr.94/ 
18.10.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.94/ 
19.10.2021 

 

Secretar general 
UAT  

Alexandru Gros 

- 1 26.10.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.147/26.10.2021 



educației al 
Liceului 

Teoretic Jozef 
Gregor 

Tajovsky 

comisia de 
sănătate 

nr.56/ 
18.10.2021 

144 23.09.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
rectificării 
suprafeței 
imobilului 
situate în 

orașul Nădlac, 
parcela cu nr. 
Top.4055/8/2

/2/1 

comisia 
economică- 

nr.92/ 
23.09.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.92/ 
23.09.2021 

Arhitect-șef 
Istvanovicz Călin-

Florin 

- 0 24.09.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.140/24.09.2021 

145 24.09.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
ordinei de zi 
al ședinței 

extraordinare 
a Consiliului 

Local al 
orașului 

Nădlac din 
data de 

24.09.2021 

- - - - 24.09.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.137/24.09.2021 

146 24.09.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
Studiului de 

fezabilitate și 
a devizului 

general 
pentru 

proiectul cu 

comisia 
economică- 

nr.95/ 
18.10.2021 

 

Arhitect-șef 
Istvanovicz Călin-

Florin 

- 0 26.10.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.148/26.10.2021 



denumirea 
"Amenajare 

Piață 
Agroalimenta
ră localitatea 

Nădlac, 
județul Arad" 

 comisia de 
urbanism- 

nr.95/ 
19.10.2021 

 
comisia de 
sănătate 

nr.57/ 
18.10.2021 

147 11.10.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
vânzării 

terenului în 
suprafață de 

900 mp, 
parcela cu 

nr.cad.30226
8, evidențiată 

în CF 
nr.302268 

Nădlac, situat 
în orașul 
Nădlac, 

str.Primăverii 
nr.12, jud. 
Arad, dlui 

Facas Daniel 
Iancu Viorel și 

dnei Farcas 
Paula, cu 

domiciliul în 
orașul Nădlac, 

str. Ludovit 

 
comisia 

economică- 
nr.96/ 

18.10.2021 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.96/ 
19.10.2021 

 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local  
insp. Aldea Ioan 

- 0 26.10.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.149/26.10.2021 



Boor, nr.18, 
jud. Arad 

148 12.10.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
vânzării 

terenului în 
suprafață de 

746 mp, 
parcela cu 

nr.cad.31133
4, evidențiată 

în CF 
nr.311334 

Nădlac, situat 
în orașul 
Nădlac, 

Cartieru Nou, 
nr.26, jud. 
Arad, dlui 

Groza Cornel, 
cu domiciliul 

în orașul 
Nădlac, 

Cartieru Nou, 
nr.26, jud. 

Arad 

 
comisia 

economică- 
nr.97/ 

18.10.2021 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.97/ 
19.10.2021 

 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local  
insp. Aldea Ioan 

- 0 26.10.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.150/26.10.2021 

149 12.10.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
cotei lunare 
de carburant 

pentru 
autovehiculul 

aflat în 
dotarea 

comisia 
economică- 

nr.98/ 
18.10.2021 

 

Serviciu Poliția 
Locală 

Șef serviciu Pop 
Ioan 

- 0 26.10.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.151/26.10.2021 



Serviciului 
Poliției Locale 

 comisia de 
urbanism- 

nr.98/ 
19.10.2021 

 

150 12.10.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

însușire 
P.U.Z. şi 
R.L.U. 

pentru „ 
SPAȚII 

SERVICII, 
PARCĂRI 

SECURIZAT
E, 

RESTAURA
NT PESTE 

AUTOSTRA
DĂ, 

BENZINĂRII
, 

SPĂLĂTORII 
AUTO, 

SERVICE 
CAMIOANE

, 
VULCANIZA
RE, SPAȚII 

DE CAZARE 
ȘI PANOURI 
FOTOVOLT

AICE- 
beneficiar 

S.C. 

comisia 
economică- 

nr.99/ 
18.10.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.99/ 
19.10.2021 

 
comisia de 
sănătate 

nr.58/ 
18.10.2021 

Arhitect-șef 
Istvanovicz Călin-

Florin 

- 0 26.10.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.152/26.10.2021 



RODARIO 
59 S.R.L. 

151 12.10.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

stabilirea 
unor măsuri 
în aplicarea 
HCL nr.61/ 

17.04.2018 
privind 

aprobarea 
vânzării prin 

licitație 
publică a unor 

terenuri 
proprietatea 

privată a 
orașului 
Nădlac, 

situate în 
intravilanul 

orașului 
Nădlac  

comisia 
economică- 

nr.100/ 
18.10.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.100/ 
19.10.2021 

 

Arhitect-șef 
Istvanovicz Călin-

Florin 

- 0 26.10.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.153/26.10.2021 

152 14.10.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

rectificarea 
bugetului de 
cheltuieli al 
Consiliului 

local al 
orașului 

Nădlac pe 
anul 2021 

comisia 
economică- 

nr.101/ 
18.10.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.101/ 
19.10.2021 

 

Șef serviciu buget 
Gondec Pavel  

- 0 26.10.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.156/26.10.2021 



comisia de 
sănătate 

nr.59/ 
18.10.2021 

153 15.10.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
taxelor 
speciale 

aplicabile ]n 
anul fiscal 

2022 

comisia 
economică- 

nr.125/ 
21.12.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.125/ 
21.12.2021 

 
comisia de 
sănătate 

nr.78/ 
21.12.2021 

 

Șef serviciu buget 
Gondec Pavel 
Arhitect-șef 

Istvanovicz Călin-
Florin 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 
Aldea Ioan 

SPCLEP – Leginszki 
Susana-Mihaela 

Compartiment ITL- 
Zelenak Gheorghe 
Responsabil piață- 

Slavko Dusan 
SVSU Nădlac 
Slavko Dusan 

- - 28.12.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.188/28.12.2021 

154 15.10.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
nivelurilor 
valorilor 

impozabile, a 
impozitelor şi 
taxelor locale 
şi a altor taxe 
asimilate, a 

taxelor 
pentru 

ocuparea 
temporară a 

comisia 
economică- 

nr.124/ 
21.12.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.124/ 
21.12.2021 

 

Șef serviciu buget 
Gondec Pavel 

 
Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 
Aldea Ioan 

- - 28.12.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.187/28.12.2021 



domeniului 
public/privat 

al orașului 
Nădlac, 

precum şi a 
amenzilor 
aplicabile 

pentru anul 
fiscal 2022 

comisia de 
sănătate 

nr.77/ 
21.12.2021 

155 15.10.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

stabilirea 
destinației 
terenului 
situat în 

intravilanul 
orașului 
Nădlac, 
pentru 

amenajarea 
unei zone de 
recreere și 

sport și 
amenajarea 
unui teren 

multifuncțion
al 

comisia 
economică- 

nr.102/ 
18.10.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.102/ 
19.10.2021 

 
comisia de 
sănătate 

nr.60/ 
18.10.2021 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 
Aldea Ioan 

- 0 26.10.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.154/26.10.2021 

156 19.10.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
devizului 
general 

actualizat, a 
devizului 
general 

actualizat rest 

comisia 
economică- 

nr.103/ 
20.10.2021 

 

Arhitect-șef 
Istvanovicz Călin-

Florin 

- 0 20.10.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.142/20.10.2021 



de executat, 
actualizat 

conform O.G. 
15/2021, 
precum și 
aprobarea 

indicatorilor 
tehnico-

economici 
pentru 

proiectul cu 
denumirea 

"Modernizare 
și reabilitare 

rețea de 
străzi din 

orașul 
Nădlac", faza 
P.T.+ D.E.+C.S 

 comisia de 
urbanism- 

nr.103/ 
19.10.2021 

 
comisia de 
sănătate 

nr.61/ 
19.10.2021 

157 19.10.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
ordinei de zi 
al ședinței 

extraordinare 
a Consiliului 

Local al 
orașului 

Nădlac din 
data de 

20.10.2021 

- - - - 20.10.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.141/20.10.2021 

158 20.10.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
ordinei de zi 
al ședinței 

- - -- - 26.10.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.143/26.10.2021 



ordinare a 
Consiliului 

Local al 
orașului 

Nădlac din 
data de 

26.10.2021 

159 20.10.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
procesului 
verbal al 
ședinței 

ordinare a 
Consiliului 

Local al 
orașului 

Nădlac din 
data de 

21.09.2021 

- -- - - 26.10.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.144/26.10.2021 

160 20.10.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
procesului 
verbal al 
ședinței 

extraordinare 
a Consiliului 

Local al 
orașului 

Nădlac din 
data de 

24.09.2021 

- - -- - 26.10.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.145/26.10.2021 



161 21.10.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
depuneri 
cererii de 

finanțare și a 
devizului 
general 

estimativ 
pentru 

depunerea la 
Ministerul 
Dezvoltării, 
Lucrărilor 
Publice și 

Administrației 
a proiectului 

privind 
obiectivul “ 

Modernizare 
și asfaltare 
drumuri de 

interes local și 
trotuare în 

orașul Nădlac, 

județul Arad” 

comisia 
economică- 

nr.104/ 
26.10.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.104/ 
26.10.2021 

 
comisia de 
sănătate 

nr.62/ 
26.10.2021 

Arhitect-șef 
Istvanovicz Călin-

Florin 

- 0 26.10.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.157/26.10.2021 

162 21.10.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
depunerii 
cererii de 

finanțare și a 
devizului 
general 

estimativ 
pentru 

comisia 
economică- 

nr.105/ 
26.10.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.105/ 

Arhitect-șef 
Istvanovicz Călin-

Florin 

- 0 26.10.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.158/26.10.2021 



depunerea la 
Ministerul 
Dezvoltării, 
Lucrărilor 
Publice și 

Administrației 
a proiectului 

privind 
obiectivul “ 
Asfaltare și 

modernizare 
drumuri de 
interes local 

în orașul 
Nădlac, 

județul Arad” 

26.10.2021 
 

comisia de 
sănătate 

nr.63/ 
26.10.2021 

163 21.10.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
depunerii 
cererii de 

finanțare și a 
devizului 
general 

estimativ 
pentru 

depunerea la 
Ministerul 
Dezvoltării, 
Lucrărilor 
Publice și 

Administrației 
a proiectului 

privind 

comisia 
economică- 

nr.106/ 
26.10.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.106/ 
26.10.2021 

 
comisia de 
sănătate 

nr.64/ 
26.10.2021 

Arhitect-șef 
Istvanovicz Călin-

Florin 

- 0 26.10.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.159/26.10.2021 



obiectivul “ 
Extindere 

rețea de apă, 
rețea de canal 
și sisteme de 

captare a 
apelor 

pluviale, în 
orașul Nădlac, 
județul Arad” 

164 22.10.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

implementare
a proiectului „ 

Realizare 
drumuri 

agricole în 
orașul Nădlac 

comisia 
economică- 

nr.107/ 
26.10.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.107/ 
26.10.2021 

 
comisia de 
sănătate 

nr.65/ 
26.10.2021 

Responsabil 
implementare 

proiect 
Iasovics Claudiu 

- 0 26.10.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.160/26.10.2021 

165 25.10.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
repartizării 
finanțărilor 

nerambursabi
le alocate din 

fondurile  
bugetului 

local al 

comisia 
economică- 

nr.108/ 
26.10.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.108/ 

Sef serviciu buget 
Gondec Pavel 

- 0 26.10.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.155/26.10.2021 



Orașului 
Nădlac  
pentru 

activităţi 
nonprofit de 
interes local 
în anul 2021 

sesiunea a II-a 

26.10.2021 
 

comisia de 
sănătate 

nr.66/ 
26.10.2021 

166 28.10.2021 Consilieri 
locali: 

Abraham 
Milan 

Iaroslav, 
Bonțea 
Maria 

Carolina, 
Franio 
Ștefan 

Emilian, 
Hegyes 
Mihai, 
Karkuș 

Radomir 
Călin 

Ștefan, 
Pătean 
Tiberiu 

numirea 
reprezentant

ului 
Consiliului 

local Nădlac 
în comisia de 

evaluare a 
probei de 
interviu 
pentru 

funcția de 
director și 
director 

adjunct al 
Liceului 

Teoretic Jozef 
Gregor 

Tajovsky  

- - - - - Retras de către inițiatori 

167 01.11.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
indicatorilor 

de zonare 
fiscală, a 

principiilor de 
evaluare a 

comisia 
economică- 

nr.123/ 
21.12.2021 

 

Arhitect-șef 
Istvanovicz Călin-

Florin 

- 0 28.12.2021 Retras de către inițiator 



acestora în 
vederea 

actualizării 
zonării 

localității 
Nădlac 

 comisia de 
urbanism- 

nr.123 
21.12.2021 

 
comisia de 
sănătate 

nr.76/ 
21.12.2021 

168 01.11.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

valorificarea 
prin licitație 
publică cu 
strigare a 

cantității de 
masă 

lemnoasă " 
pe picior " 

comisia 
economică- 

nr.110/ 
17.11.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.110/ 
17.11.2021 

 
comisia de 
sănătate 

nr.68/ 
17.11.2021 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local  
Aldea Ioan 

- 0 26.11.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.167/26.11.2021 

169 01.11.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
vânzării 

terenului în 
suprafață de 

771 mp, 
parcela cu 

nr.cad.30217
1, evidențiată 

în CF 
nr.302171 

comisia 
economică- 

nr.112/ 
17.11.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.112/ 
17.11.2021 

 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local  
Aldea Ioan 

- 0 26.11.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.169/26.11.2021 



Nădlac, situat 
în orașul 

Nădlac, str. 1 
Decembrie, 
nr.163, jud. 
Arad, dlui 
Cruceanu 

Milică și dnei 
Cruceanu 
Maria, cu 

domiciliul în 
orașul Nădlac, 

str. 1 
Decembrie, 
nr.163, jud. 

Arad 

170 03.11.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

stabilirea unei 
platforme de 

depozitare 
temporară a 

deșeurilor 
voluminoase 

și a deșeurilor 
inerte 

rezultate din 
construcții 

comisia 
economică- 

nr.111/ 
17.11.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.111/ 
17.11.2021 

 
comisia de 
sănătate 

nr.69/ 
17.11.2021 

Compartiment 
protecția mediului 

Halasi Diana 

- 0 26.11.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.168/26.11.2021 



171 03.11.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
vânzării 

terenului în 
suprafață de 
131 mp, din  
parcela cu 

nr.top.3162/2
, evidențiată 

în CF nr. 
318076 

Nădlac, dlui 
Perhinschi 

Neculai 

comisia 
economică- 

nr.113/ 
17.11.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.113/ 
17.11.2021 

 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local  
Aldea Ioan 

- 0 26.11.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.170/26.11.2021 

172 04.11.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

organizarea 
rețelei școlare 

pentru anul 
școlar 2022-

2023 în cadrul 
unității ad-
ministrativ-
teritoriale 

Nădlac 

comisia 
economică- 

nr. 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr. 
 

comisia de 
sănătate nr. 

 - 0   

173 09.11.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

rectificarea 
bugetului de 
cheltuieli al 
Consiliului 

local al 
orașului 

Nădlac pe 
anul 2021 

comisia 
economică- 

nr.115/ 
17.11.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.115/ 
17.11.2021 

Șef serviciu buget 
Gondec Pavel  

- 0 26.11.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.172/26.11.2021 



 
comisia de 
sănătate 

nr.70/ 
17.11.2021 

174 09.11.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

privind 
aprobarea 
execuției 
bugetului 

local aferent 
trimestrului II 
al anului 2021 

 

 

comisia 
economică- 

nr.116/ 
17.11.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.117/ 
17.11.2021 

 
comisia de 
sănătate 

nr.71/ 
17.11.2021 

Șef serviciu buget 
Gondec Pavel 

- 0 26.11.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.173/26.11.2021 

175 09.11.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

privind 
aprobarea 
execuției 
bugetului 

local aferent 
trimestrului III 
al anului 2021 

 

 

comisia 
economică- 

nr.117/ 
17.11.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.117/ 
17.11.2021 

 
comisia de 
sănătate 

nr.72/ 
17.11.2021 

Șef serviciu buget 
Gondec Pavel 

- 0 26.11.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.174/26.11.2021 



176 09.11.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
devizului 
general 

actualizat, a 
devizului 
general 

actualizat rest 
de executat, 

actualizat 
conform O.G. 

15/2021, 
precum și 
aprobarea 

indicatorilor 
tehnico-

economici 
pentru 

proiectul cu 
denumirea 

"Modernizare 
și reabilitare 

rețea de 
străzi din 

orașul 
Nădlac", faza 
P.T.+ D.E.+C.S 

comisia 
economică- 

nr.118/ 
17.11.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.118/ 
17.11.2021 

 
comisia de 
sănătate 

nr.73/ 
17.11.2021 

Șef serviciu buget 
Gondec Pavel 

- 0 26.11.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.175/26.11.2021 

177 10.11.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
vânzării 

terenului în 
suprafață de 

907 mp, 
parcela cu 

comisia 
economică- 

nr.114/ 
17.11.2021 

 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local  
Aldea Ioan 

- 0 26.11.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.171/26.11.2021 



nr.cad.30226
9, evidențiată 

în CF nr. 
302269 

Nădlac, situat 
în orașul 
Nădlac, 

str.Primăverii 
nr.10, jud. 
Arad, dnei 

Vesa Ana, cu 
domiciliul în 

orașul Nădlac, 
str.Primăverii, 

nr.10, jud. 
Arad 

 comisia de 
urbanism- 

nr.114/ 
17.11.2021 

 

178 11.11.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

reglementare
a situației 
juridice a 
imobilului 

înscris în CF 
nr.317861 

Nădlac 

comisia 
economică- 

nr.119/ 
17.11.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.119/ 
17.11.2021 

 

Secretar general 
UAT 

Alexandru Gros 

- 0 26.11.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.176/26.11.2021 

179 11.11.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

respingerea 
plângerii 

nr.5/01.11.20
21,  formulată 

de către 
Asociația 

comisia 
economică- 

nr.120/ 
17.11.2021 

 

Secretar general 
UAT 

Alexandru Gros 

- 0 26.11.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.177/26.11.2021 



Producătorilo
r Agricoli  
Tăranul 

Nădlacan 

 comisia de 
urbanism- 

nr.120/ 
17.11.2021 

 

180 18.11.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
ordinei de zi 
al ședinței 
ordinare a 
Consiliului 

Local din data 
de 

26.11.2021 

- - - - 26.11.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.163/26.11.2021 

181 18.11.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
procesului 
verbal al 
ședinței 

extraordinare 
a Consiliului 

Local al 
orașului 

Nădlac din 
data de 

20.10.2021 

- - - - 26.11.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.164/26.11.2021 

182 18.11.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
procesului 
verbal al 
ședinței 

ordinare a 
Consiliului 

Local al 
orașului 

- - - - 26.11.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.165/26.11.2021 



Nădlac din 
data de 

26.10.2021 

183 22.11.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

actualizarea 
Regulamentul
ui de vânzare 
a locuințelor 
pentru tineri, 

destinate 
închirierii, 
situate în 

orașul Nădlac, 
str. G. 

Coșbuc, nr.54, 
Jud. Arad, 
construite 

prin Agenția 
Națională 

pentru 
Locuințe 

comisia 
economică- 

nr.127/ 
21.12.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.127/ 
21.12.2021 

 
comisia de 
sănătate 

nr.80/ 
21.12.2021 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local  
Aldea Ioan 

- - 28.12.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.190/28.12.2021 

184 22.11.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

transmiterea 
în folosință 
gratuită, a 

unor imobile 
proprietatea 

orașului 
Nădlac, către 

SERVICIUL 
PUBLIC DE 

SALUBRIZARE 
AL ORAȘULUI 

NĂDLAC, 

comisia 
economică- 

nr.126/ 
21.12.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.126/ 
21.12.2021 

 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local  
Aldea Ioan 

- - 28.12.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.189/28.12.2021 



pentru 
parcarea 
utilajelor, 
respectiv, 

pentru 
depozitarea 
materialelor 

folosite la 
activitatea de 
deszăpezire 

comisia de 
sănătate 

nr.79/ 
21.12.2021 

185 22.11.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
imple-

mentării  
proiectului  
”Integrarea 
minorității 
slovace din 
Nădlac în 
viața so-

cietății prin 
promovarea 

culturii și 
tradiției pro-

prii” în ca-
drul Grupului 

de Acțiune 
Locală  - 

Lunca 
Mureșului de 
Jos a  Măsurii 
7. (6B) „Acți-

comisia 
economică- 

nr.121/ 
24.11.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.121/ 
24.11.2021 

 
comisia de 
sănătate 

nr.74/ 
23.11.2021 

Responsabil proiect 
Iasovics Claudiu 

- - 24.11.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.162/24.11.2021 



uni de inte-
grare a mi-
norităților 

etnice (inclu-
siv minorita-
tea romă)” 

186 24.11.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
ordinei de zi 
al ședinței 

extraordinare 
a Consiliului 

Local din data 
de 

24.11.2021 

- - - - 24.11.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.161/24.11.2021 

187 03.12.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
vânzării unor 
apartamente 

situate în 
orașul Nădlac, 

str. George 
Coșbuc, nr.54 

comisia 
economică- 

nr.128/ 
21.12.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.128/ 
21.12.2021 

 
comisia de 
sănătate 

nr.81/ 
21.12.2021 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 
Aldea Ioan 

- - 28.12.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.191/28.12.2021 

188 09.12.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
vânzării 

apartamentul
ui situat în 

comisia 
economică- 

nr.130/ 
21.12.2021 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 
Aldea Ioan 

- - 28.12.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.193/28.12.2021 



orașul Nădlac, 
str. George 

Coșbuc, nr.54, 
et.1, ap.5, 
jud. Arad, 

evidențiat în 
CF nr.305290- 

C1- U5 
Nădlac, către 

dna Szidor 
Anda Laura 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.130/ 
21.12.2021 

 
comisia de 
sănătate 

nr.83/ 
21.12.2021 

189 13.12.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

trecerea unor 
bunuri din 
domeniul 
public în 
domeniul 
privat al 
orașului 

Nădlac, aflate 
în 

administrare 
și folosință a 

S.C. 
COMPANIA 

DE APĂ ARAD 
S.A., în 

vederea 
scoaterii din 

funcțiune 

comisia 
economică- 

nr.129/ 
21.12.2021 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.129/ 
21.12.2021 

 
comisia de 
sănătate 

nr.82/ 
21.12.2021 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 
Aldea Ioan 

- - 28.12.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.192/28.12.2021 

190 14.12.2021 rectificarea 
bugetului 

de 

comisia 
economică- 

nr.122/ 

Șef serviciu 
buget 

- --  15.12.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.179/15.12.2021 



cheltuieli al 
Consiliului 

local al 
orașului 

Nădlac pe 
anul 2021 

15.12.2021 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.122/ 
15.12.2021 

 
comisia de 
sănătate 

nr.74/ 
14.12.2021 

Gondec 
Pavel  

191 14.12.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
ordinei de zi 
al ședinței 

extraordinare 
a Consiliului 

Local din data 
de 

15.12.2021 

- - - - 15.12.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.178/15.12.2021 

192 21.12.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
ordinei de zi 
al ședinței 

extraordinare 
a Consiliului 

Local din data 
de 

22.12.2021 

- - - - 22.12.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.180/22.12.2021 

193 21.12.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

rectificarea 
bugetului de 
cheltuieli al 
Consiliului 

local al 

comisia 
economică- 

nr.131/ 
21.12.2021 

 

Șef serviciu buget 
Gondec Pavel  

- -- 22.12.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.181/22.12.2021 



orașului 
Nădlac pe 
anul 2021 

 comisia de 
urbanism- 

nr.131/ 
21.12.2021 

 
comisia de 
sănătate 

nr.84/ 
21.12.2021 

194 22.12.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
ordinei de zi 
al ședinței 
ordinare a 
Consiliului 

Local din data 
de 

28.12.2021 

- - - - 28.12.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.183/28.12.2021 

195 22.12.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

procesului 
verbal al 
ședinței 

extraordinare 
a Consiliului 

Local al 
orașului 

Nădlac din 
data de 

24.11.2021 

- - - - 28.12.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.184/28.12.2021 

196 22.12.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

procesului 
verbal al 
ședinței 

ordinare a 
Consiliului 

- - - - 28.12.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.185/28.12.2021 



Local al 
orașului 

Nădlac din 
data de 

26.11.2021 

197 22.12.2021 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

procesului 
verbal al 
ședinței 

extraordinare 
a Consiliului 

Local al 
orașului 

Nădlac din 
data de 

15.12.2021 

- - - - 28.12.2021 Adoptat prin Hotărârea 
nr.186/28.12.2021 

 


