
--Anexa 7 la regulament 

REGISTRU  pentru evidența proiectelor de hotărâri ale consiliului local pe anul 2022  

 

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 

1 03.01.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

acoperirea 
definitivă din 
excedentul 
bugetului 
local din anii 
precedenți a 
deficitului 
secțiunii de 
dezvoltare 

 

comisia 
economică- 

nr.1/ 
04.01.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.1/ 
04.01.2022 

  
comisia de 
sănătate- 

nr.1/ 
04.01.2022 

Șef serviciu buget 
Gondec Pavel 

- 0 04.01.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.2/04.01.2022 

2 03.01.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
ordinei de zi al 
ședinței 
extraordinare 

 
-  
 

- - 0 04.01.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.1/04.01.2022 



a CLN din data 
de 04.01.2022 

3 06.01.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
proiectului cu 
denumirea 
"Modernizare 
străzi în orașul 
Nădlac, 
județul Arad", 
faza P.T.+ 
D.E.+C.S. și a 
devizului 
general  

comisia 
economică- 

nr.2/ 
18.01.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.2/ 
18.01.2022 

  
comisia de 
sănătate- 

nr.2/ 
18.01.2022 

Arhitect-șef 
Istvanovicz Călin-

Florin 

- - 25.01.2022 Retras de pe 
ordinea de zi de 

către inițiator 

4 07.01.2022 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.4/ 
18.01.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.4/ 
18.01.2022 

  
comisia de 
sănătate- 

nr.4/ 
18.01.2022 

Șef SVSU 
Slavko Dusan 

- - 25.01.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.8/25.01.2022 



5 11.01.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
vânzării prin 

licitaţie 
publică a unor 

terenuri 
proprietatea 

privată a 
orașului 
Nădlac, 

situate în 
intravilanul 

orașului 
Nădlac 

comisia 
economică- 

nr.5/ 
18.01.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.5/ 
18.01.2022 

  
 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 
Aldea Ioan 

- - 25.01.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.9/25.01.2022 

6 11.01.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

însușirea 
raportului 

privind 
evaluarea 

unor terenuri 
proprietatea 

privată a 
orașului 
Nădlac, 

situate în 
intravilanul 

orașului 
Nădlac 

comisia 
economică- 

nr.6/ 
18.01.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.6/ 
18.01.2022 

  
 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 
Aldea Ioan 

- - 25.01.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.10/25.01.2022 

7 12.01.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
Planului de 
acţiuni și 
lucrări de 
interes local, 
care vor fi 
prestate de 

comisia 
economică- 

nr.7/ 
18.01.2022 

 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 
Aldea Ioan 

- - 25.01.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.11/25.01.2022 



beneficiarii 
Legii nr. 
416/2001, 
privind 
venitul minim 
garantat, 
pentru anul 
2022 

 comisia de 
urbanism- 

nr.7/ 
18.01.2022 

 
comisia de 
sănătate- 

nr.5/ 
18.01.2022 

  
 

8 18.01.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
procesului 

verbal privind 
stabilirea 
nivelului 
chiriilor 
pentru 

imobilele, 
proprietatea 

unor terțe 
persoane, în 

care 
funcționează 
unitățile de 
învățământ 

comisia 
economică- 

nr.8/ 
18.01.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.8/ 
18.01.2022 

 
comisia de 
sănătate- 

nr.6/ 
18.01.2022 

  
 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 
Aldea Ioan 

- - 25.01.2022 
 

17.02.2022 

Respins 
 

Adoptat prin 
Hotărârea nr.18/ 

17.02.2022 

9 19.01.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
ordinei de zi a 

şedinţei 
ordinare a 
Consiliului 

local din data 
de 25.01.2022 

- - - - 25.01.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.3/25.01.2022 



10 19.01.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
procesului 
verbal al 
ședinței 

extraordinare 
a Consiliului 

Local al 
orașului 

Nădlac din 
data de 

22.12.2021 

- - - - 25.01.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.4/25.01.2022 

11 19.01.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
procesului 
verbal al 
ședinței 

ordinare a 
Consiliului 

Local al 
orașului 

Nădlac din 
data de 

28.12.2021 

- - - - 25.01.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.5/25.01.2022 

12 19.01.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
procesului 
verbal al 
ședinței 

extraordinare 
a Consiliului 

Local al 
orașului 

Nădlac din 

- - - - 25.01.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.6/25.01.2022 



data de 
04.01.2022 

13 27.01.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

acordarea 
unui mandat 
reprezentant
ului oraşului 

Nădlac în 
A.G.A. la 

Asociaţia de 
Dezvoltare 

Intercomunit
ară Sistem 
Integrat de 

Gestionare a 
Deşeurilor 

judeţul Arad 

comisia 
economică- 

nr.10/ 
09.02.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.10/ 
09.02.2022 

 
comisia de 
sănătate- 

nr.8/ 
09.02.2022 

  

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 
Aldea Ioan 

- - 17.02.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.20/17.02.2022 

14 27.01.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

acordarea 
mandatului 
special cu 
privire la 

propunerea 
operatorului 

regional 
COMPANIA 

DE APĂ ARAD 
S.A, de 

majorare a 
prețului la 

apă potabilă 
și a tarifului la 

canalizare-
epurare, cu 
respectarea 

comisia 
economică- 

nr.9/ 
09.02.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.9/ 
09.02.2022 

 
comisia de 
sănătate- 

nr.7/ 
09.02.2022 

 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 
Aldea Ioan 

- - 17.02.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.19/17.02.2022 



avizului 
ANRSCUP nr. 

950557/ 
25.01.2022 

15 28.01.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
Planului de 

acţiune 
privind 

serviciile 
sociale 

administrate 
și finanțate 
din bugetul 
Consiliului 

Local Nădlac, 
pentru anul 

2022 

comisia 
economică- 

nr.11/ 
09.02.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.11/ 
09.02.2022 

 
comisia de 
sănătate- 

nr.9/ 
09.02.2022 

 

Direcția de 
Asistență Socială  

Mocriș Ana 

- - 17.02.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.21/17.02.2022 

16 31.01.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
vânzării 

terenului în 
suprafață de 

1005 mp, 
parcela cu 

nr.cad.302202, 
evidențiată în 
CF nr.302202 
Nădlac, dnei 

Rumega 
Noema și dlui 

Rumega 
Daniel, cu 

domiciliul în 

comisia 
economică- 

nr.12/ 
09.02.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.12/ 
09.02.2022 

 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 
Aldea Ioan 

- - 17.02.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.22/17.02.2022 



orașul Nădlac, 
str. Dr. Martin 
Luther, nr.24, 
județul Arad 

17 31.01.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
vânzării 

terenului în 
suprafață de 

827 mp, 
parcela cu 

nr.cad.318917, 
evidențiată în 
CF nr.318917 
Nădlac, dnei 

Pișek 
Francisca, cu 
domiciliul în 

orașul Nădlac, 
str. Mihai 
Viteazu, 

nr.145, județul 
Arad 

comisia 
economică- 

nr.13/ 
09.02.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.13/ 
09.02.2022 

 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 
Aldea Ioan 

- - 17.02.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.23/17.02.2022 

18 31.01.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

stabilirea 
chiriei lunare 

pentru 
locuinţele 

pentru tineri, 
destinate  
închirierii, 
situate în 

oraşul Nădlac, 
str. G. Coșbuc 
nr. 54, Județul 

comisia 
economică- 

nr.14/ 
09.02.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.14/ 
09.02.2022 

 
 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 
Aldea Ioan 

- - 17.02.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.26/17.02.2022 



Arad 
construite prin 

Agenţia 
Naţională 

pentru 
Locuinţe 

19 01.02.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea  
bugetului de 

venituri şi 
cheltuieli al 
Consiliului 

local al 
oraşului Nădlac 

pe anul 2022 

comisia 
economică- 

nr.15/ 
09.02.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.15/ 
09.02.2022 

 
comisia de 
sănătate- 

nr.10/ 
09.02.2022 

 

Șef serviciu buget 
Gondec Pavel 

- - 17.02.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.27/17.02.2022 

20 01.02.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

participarea 
Orașului 

Nădlac, în 
colaborare cu 

Asociația 
Diakonia 

Evanghelică 
Nădlac în 
vederea 

conservării și 
promovării 

culturii 

comisia 
economică- 

nr.16/ 
09.02.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.16/ 
09.02.2022 

 
comisia de 
sănătate- 

nr.11/ 

Șef serviciu buget 
Gondec Pavel 

- - 17.02.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.24/17.02.2022 



tradiționale 
slovace 

09.02.2022 
 

21 03.02.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

dezmembrare
a parcelei nr. 
cad.307987, 

evidențiată în 
CF nr.307987 

Nădlac, 
precum și 
inițierea 

procedurii de 
concesionare 
prin licitație 

publică a unor 
loturi 

proprietatea 
privată a 
orașului 
Nădlac, 

situate în 
intravilanul 

orașului 
Nădlac  

comisia 
economică- 

nr.17/ 
09.02.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.17/ 
09.02.2022 

 
 

Arhitect-șef  
Istvanovicz Călin  

- - 17.02.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.25/17.02.2022 

22 10.02.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

modificarea 
Hotărârii 

Consiliului 
Local Nădlac 

nr.158/26.10.
2021 cu 
privire la 

aprobarea 
cererii de 

finanțare și a 

comisia 
economică- 

nr.18/ 
10.02.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.18/ 
10.02.2022 

 

Arhitect-șef  
Istvanovicz Călin 

- - 11.02.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.14/11.02.2022 



devizului 
general 

estimativ 
pentru 

depunerea la 
Ministerul 
Dezvoltării, 
Lucrărilor 
Publice și 

Administrației 
a proiectului 

privind 
obiectivul de 
investiții “As-

faltare și 
modernizare 
drumuri de 
interes local 

în orașul 
Nădlac, 

județul Arad “ 

comisia de 
sănătate- 

nr.12/ 
10.02.2022 

 
 

23 10.02.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

modificarea 
Hotărârii 

Consiliului 
Local Nădlac 

nr.157/26.10.
2021 cu 
privire la 

aprobarea 
cererii de 

finanțare și a 
devizului 
general 

estimativ 

comisia 
economică- 

nr.19/ 
11.02.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.19/ 
11.02.2022 

 
comisia de 
sănătate- 

nr.13/ 

Arhitect-șef  
Istvanovicz Călin 

- - 11.02.2022 Retras de pe 
ordinea de zi 



pentru 
depunerea la 

Ministerul 
Dezvoltării, 
Lucrărilor 
Publice și 

Administrației 
a proiectului 

privind 
obiectivul de 

investiții 
“Modernizare 

și asfaltare 
drumuri de 

interes local și 
trotuare în 

orașul Nădlac, 
județul Arad ‟ 

10.02.2022 
 

24 10.02.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

modificarea 
Hotărârii 

Consiliului 
Local Nădlac 

nr.159/26.10.
2021 cu 
privire la 

aprobarea 
cererii de 

finanțare și a 
devizului 
general 

estimativ 
pentru 

depunerea la 
Ministerul 

comisia 
economică- 

nr.20/ 
10.02.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.20/ 
10.02.2022 

 
comisia de 
sănătate- 

nr.14/ 
10.02.2022 

 

Arhitect-șef  
Istvanovicz Călin 

- - 11.02.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.15/11.02.2022 



Dezvoltării, 
Lucrărilor 
Publice și 

Administrației 
a proiectului 

privind 
obiectivul de 

investiții 
“Extindere 

rețea de apă, 
rețea de canal 
și sisteme de 

captare a 
apelor 

pluviale, în 
orașul Nădlac, 
județul Arad‟ 

25 10.02.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
ordinei de zi a 

şedinţei 
extraordinare 
a Consiliului 

local din data 
de 11.02.2022 

- - - - 11.02.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.13/11.02.2022 

26 10.02.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
ordinei de zi a 

şedinţei 
ordinare a 
Consiliului 

local din data 
de 17.02.2022 

- - - - 17.02.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.16/17.02.2022 



27 10.02.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
procesului 
verbal al 
ședinței 

ordinare a 
Consiliului 

Local al 
orașului Nădlac 

din data de 
25.01.2022 

- - - - 17.02.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.17/17.02.2022 

28 24.02.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
prelungirii 
termenului 

pentru 
începerea 
construirii 
locuinţei  

proprietate 
personală, 

care urmează 
a fi edificată 
pe terenul 
atribuit în 
folosinţă 

gratuită dlui 
Matica Ioan-

Robert 

comisia 
economică- 

nr.21/ 
22.03.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.21/ 
23.03.2022 

 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 
Aldea Ioan 

- - 29.03.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.32/29.03.2022 

29 25.02.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
vânzării 

terenului în 
suprafață de 

886 mp, 
parcela cu 

nr.cad.30652

comisia 
economică- 

nr.22/ 
22.03.2022 

 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 
Aldea Ioan 

- - 29.03.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.33/29.03.2022 



8, evidențiată 
în CF 

nr.306528 
Nădlac, situat 

în orașul 
Nădlac, 

Cart.Viile 
Vechi nr.57, 

dlui Kolecsko 
Ioan și dnei 

Kolecsko Ana, 
cu domiciliul 

în orașul 
Nădlac, Cart. 
Viile Vechi, 

nr.57, județul 
Arad 

 comisia de 
urbanism- 

nr.22/ 
23.03.2022 

 

30 07.03.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
modificării 
tarifelor de 
colectare 
deșeuri, 

aplicabile 
tuturor UAT-

urilor 
componente 

Zonei I 

comisia 
economică- 

nr.23/ 
22.03.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.23/ 
23.03.2022 

 
comisia de 
sănătate- 

nr.15/ 
22.03.2022 

 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 
Aldea Ioan 

- - 29.03.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.34/29.03.2022 



31 10.03.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

modificarea 
Contractului 
de Delegare 
a Gestiunii 

Serviciului de 
alimentare 
cu apă și de 
canalizare 
prin Actul 
Adițional 

nr.17 

comisia 
economică- 

nr.24/ 
22.03.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.24/ 
23.03.2022 

 
comisia de 
sănătate- 

nr.16/ 
22.03.2022 

 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 
Aldea Ioan 

- - 29.03.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.35/29.03.2022 

32 14.03.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

valorificarea 
prin licitație 
publică cu 
strigare a 

cantității de 
masa        

lemnoasă pe 
picior 

comisia 
economică- 

nr.25/ 
22.03.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.25/ 
23.03.2022 

 
comisia de 
sănătate- 

nr.17/ 
22.03.2022 

 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 
Aldea Ioan 

- - 29.03.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.36/29.03.2022 

33 15.03.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
contractelor 

cadru de 
închiriere a 

comisia 
economică- 

nr.26/ 
22.03.2022 

Secretar general 
Alexandru Gros 

- - 29.03.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.37/29.03.2022 



imobilelor în 
care 

funcționează 
unitățile de 
învățământ 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.26/ 
23.03.2022 

 
comisia de 
sănătate- 

nr.18/ 
22.03.2022 

 

34 15.03.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
repartizării 
finanțărilor 

nermabursabi
le alocate din 

fondurile 
bugetului 

local al 
orașului 

Nădlac pentru 
activități 

nonprofit de 
interes local 
în anul 2022 

comisia 
economică- 

nr.27/ 
22.03.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.27/ 
23.03.2022 

 
comisia de 
sănătate- 

nr.19/ 
22.03.2022 

 

Șef serviciu buget 
Gondec Pavel 

- - 29.03.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.38/29.03.2022 

35 15.03.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea - 
Planului anual 

de resurse 
umane, 

materiale și 
financiare 

pentru 
gestionarea 

comisia 
economică- 

nr.28/ 
22.03.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.28/ 

Compartiment 
protecție civilă 

Zimbran Darius-
Petru 

- - 29.03.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.39/29.03.2022 



situațiilor de 
urgenţă pe 
anul 2022 

23.03.2022 
 

comisia de 
sănătate- 

nr.20/ 
22.03.2022 

 

36 15.03.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

actualizarea 
Planului de 
analiză şi 

acoperire a 
riscurilor 
orașului 
Nădlac 

comisia 
economică- 

nr.29/ 
22.03.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.29/ 
23.03.2022 

 
comisia de 
sănătate- 

nr.21/ 
22.03.2022 

 

Compartiment 
protecție civilă 

Zimbran Darius-
Petru 

- - 29.03.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.40/29.03.2022 

37 16.03.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

ajustarea și 
introducerea 

tarifelor 
pentru 

Serviciul 
Public de 

Salubrizare al 
orașului 
Nădlac 

comisia 
economică- 

nr.30/ 
22.03.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.30/ 
23.03.2022 

 

Șef serviciu Serviciu 
Public de 

Salubrizare 
Roharic Gheorghe 

- - 29.03.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.41/29.03.2022 



comisia de 
sănătate- 

nr.22/ 
22.03.2022 

 

38 23.03.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
ordinei de zi 
al ședinței 
ordinare a 

CLN din data 
de 

29.03.2022 

- - - - 29.03.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.29/29.03.2022 

39 23.03.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
procesului 
verbal al 
ședinței 

extraordinare 
a Consiliului 

Local al 
orașului 

Nădlac din 
data de 

11.02.2022 

- - - - 29.03.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.30/29.03.2022 

40 23.03.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
procesului 
verbal al 
ședinței 

ordinare a 
Consiliului 

Local al 
orașului 

Nădlac din 

- - - - 29.03.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.31/29.03.2022 



data de 
17.02.2022 

41 01.04.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 

Regulamentul

ui de 

organizare și 

funcționare 

al serviciului 

social 

“Centrul de zi 

de îngrijire a 

copiilor din 

orașul 

Nădlac” 

comisia 
economică- 

nr.31/ 
19.04.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.31/ 
19.04.2022 

 
comisia de 
sănătate- 

nr.23/ 
19.04.2022 

 

Șef centru de zi de 
îngrijire a copiilor 

Nădlac 
Iaroș Rudolf 

- - 26.04.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.44/26.04.2022 

42 05.04.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
Studiului de 

fezabilitate și 
a devizului 

general 
pentru 

proiectul cu 
denumirea 
"STATII DE 

REÎNCĂRCARE 
PENTRU 

VEHICULE 
ELECTRICE" 

comisia 
economică- 

nr.32/ 
19.04.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.32/ 
19.04.2022 

 
comisia de 
sănătate- 

nr.24/ 
19.04.2022 

 

Arhitect-șef 
Istvanovicz Călin-

Florin 

- - 26.04.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.45/26.04.2022 



43 06.04.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
execuției 
bugetului 

local pe anul 
2021 

comisia 
economică- 

nr.33/ 
19.04.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.33/ 
19.04.2022 

 
comisia de 
sănătate- 

nr.25/ 
19.04.2022 

 

Șef serviciu buget 
Gondec Pavel 

- - 26.04.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.46/26.04.2022 

44 06.04.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

trecerea 
imobilului         

( construcții și 
teren ) 

evidențiat în 
CF nr.309540 

Nădlac, 
proprietatea 

privată a 
Orașului 

Nădlac, în cea 
de 

proprietate 
publică 

comisia 
economică- 

nr.34/ 
19.04.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.34/ 
19.04.2022 

 

Secretar general 
Alexandru Gros 

- - 26.04.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.47/26.04.2022 

45 06.04.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

inițierea 
procedurii de 
concesionare 
prin licitație 

publică 

comisia 
economică- 

nr.35/ 
19.04.2022 

 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local  
Aldea Ioan 

- - 26.04.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.48/26.04.2022 



a suprafeței 
de 10.245 

mp,  teren- 
proprietatea  

publică a 
orașului 

Nădlac, CF 
317861 

Nădlac, situat 
în extravilanul  

orașului 
Nădlac 

 comisia de 
urbanism- 

nr.35/ 
19.04.2022 

 
 

46 07.04.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
proiectului cu 

denumirea 
"Modernizare 

străzi în 
orașul Nădlac, 
județul Arad", 

faza P.T.+ 
D.E.+C.S. și a 

devizului 
general 

comisia 
economică- 

nr.36/ 
19.04.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.36/ 
19.04.2022 

 
comisia de 
sănătate- 

nr.26/ 
19.04.2022 

 

Arhitect-șef 
Istvanovicz Călin-

Florin 

- - 26.04.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.49/26.04.2022 

47 11.04.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
documentatie

i tehnico-
economice 

pentru 
investitia: 

"Amenajare 

comisia 
economică- 

nr.37/ 
19.04.2022 

 

Arhitect-șef 
Istvanovicz Călin-

Florin 

- - 26.04.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.50/26.04.2022 



Piață 
Agroalimenta
ră localitatea 

Nădlac, 
județul Arad" 

 comisia de 
urbanism- 

nr.37/ 
19.04.2022 

 
comisia de 
sănătate- 

nr.27/ 
19.04.2022 

 

48 11.04.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

însușire 
P.U.Z. şi 

R.L.U.-Zonă 
construită 

protejată și 
centrală 

UTR 2 

comisia 
economică- 

nr.38/ 
19.04.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.38/ 
19.04.2022 

 
comisia de 
sănătate- 

nr.28/ 
19.04.2022 

 

Arhitect-șef 
Istvanovicz Călin-

Florin 

- - 26.04.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.51/26.04.2022 

49 12.04.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
Regulamentul
ui propriu de 
organizare și 

funcţionare al 
serviciului 
public de 

salubrizare al 
"Asociaţiei de 

comisia 
economică- 

nr.39/ 
19.04.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.39/ 
19.04.2022 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 
Aldea Ioan 

- - 26.04.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.52/26.04.2022 



Dezvoltare 
Intercomunit

ară Sistem 
Integrat de 

Gestionare a 
Deşeurilor 

judeţul Arad", 
precum și 
avizarea 

Studiului de 
oportunitate/
fundamentar
e a deciziei de 

delegare a 
gestiunii 

serviciului de 
colectare și 
transport  al 
deșeurilor 

municipale în 
județul Arad 
și de operare 
a stațiilor de 

transfer, 
sortare și 

compostare 
în județul 

Arad 

 
comisia de 
sănătate- 

nr.29/ 
19.04.2022 

 

50 13.04.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
specificațiilor 

tehnice 
pentru 
terenul 

comisia 
economică- 

nr.40/ 
19.04.2022 

 

Arhitect-șef 
Istvanovicz Călin-

Florin 

- - 26.04.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.53/26.04.2022 



multifuncțion
al 

 comisia de 
urbanism- 

nr.40/ 
19.04.2022 

 
comisia de 
sănătate- 

nr.30/ 
19.04.2022 

 

51 15.04.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
rectificării 
suprafeței 

parcelei 
evidențiate 

în CF nr. 
306064 

Nădlac și CF 
nr. 301521 

Nădlac 

comisia 
economică- 

nr.41/ 
19.04.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.41/ 
19.04.2022 

 

Arhitect-șef 
Istvanovicz Călin-

Florin 

- - 26.04.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.54/26.04.2022 

52 20.04.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
ordinei de zi 

a şedinţei 
ordinare a 
Consiliului 
local din 
data de 

26.04.2022 

- - - - 26.04.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.42/26.04.2022 

53 20.04.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
procesului 
verbal al 
ședinței 

ordinare a 

- - - - 26.04.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.43/26.04.2022 



Consiliului 
Local al 
orașului 

Nădlac din 
data de 

29.03.2022 

54 21.04.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
prelungirii 

contractului 
de comodat 

nr. 
5092/2005 

comisia 
economică- 

nr.42/ 
26.04.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.42/ 
26.04.2022 

 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 
Aldea Ioan 

- - 26.04.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.55/26.04.2022 

55 09.05.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
unui Protocol 
de colaborare 
între Județul 

Arad, 
Municipiul 

Arad, Orașul 
Chișineu-Criș, 
Orașul Curtici, 
Orașul Ineu, 

Orașul Lipova, 
Orașul 
Nădlac, 
Orașul 

Pâncota, 
Orașul Pecica, 

Orașul 
Sântana, 

comisia 
economică- 

nr.43/ 
24.05.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.43/ 
24.05.2022 

 
comisia de 
sănătate- 

nr.31/ 
24.05.2022 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 
Aldea Ioan 

- - 31.05.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.58/31.05.2022 



Orașul Sebiș, 
Universitatea 

„Aurel 
Vlaicu‟, 

Universitatea 
de Vest 
„Vasile 

Goldiș‟ și 
Camera de 

Comerț, 
Industrie și 

Agricultură a 
Județului 

Arad 

56 10.05.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
vânzării unui 

teren, 
aparținând  

domeniului 
privat al 
orașului 

Nădlac, către 
beneficiarii 

dreptului de 
preempțiune 

comisia 
economică- 

nr.44/ 
31.05.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.44/ 
31.05.2022 

 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 
Aldea Ioan 

- - 31.05.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.59/31.05.2022 

57 10.05.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
vânzării unor 

terenuri, 
aparținând 
domeniului  

privat al 
orașului 

comisia 
economică- 

nr.45/ 
31.05.2022 

 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 
Aldea Ioan 

- - 31.05.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.60/31.05.2022 



Nădlac, către 
dna Băluță 

Cristina-
Ramona și dl 
Băluță Vasile 

 comisia de 
urbanism- 

nr.45/ 
31.05.2022 

 

58 10.05.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
vânzării 

terenului în 
suprafaţă de 

892 mp, 
parcela cu nr. 
cad. 302245, 
evidenţiată în 
CF nr. 302245 

Nădlac, 
situate în 

orașul Nădlac, 
str. 

Primăverii, 
nr.1 jud. 

Arad, d-lui 
Hlovoska 

Dușan 

comisia 
economică- 

nr.46/ 
31.05.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.46/ 
31.05.2022 

 

Compartiment 
administrarea 

patrimoniului local 
Aldea Ioan 

- - 31.05.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.61/31.05.2022 

59 13.05.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
nivelurilor im-

pozitelor şi 
taxelor locale 
care constau 

într-o anumită 
sumă în lei sau 
care sunt sta-
bilite pe baza 
unei sume în 

comisia 
economică- 

nr.47/ 
31.05.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.47/ 
31.05.2022 

 

Șef serviciu buget 
Gondec Pavel 

- - 31.05.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.62/31.05.2022 



lei, precum şi 
limitele amen-

zilor care se 
fac venit la bu-

getul local, 
care se index-
ează anual pe 

baza ratei 
inflației, 

aplicabile în 
anul fiscal 

2023 

comisia de 
sănătate- 

nr.32/ 
24.05.2022 

60 13.05.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea     
organigramei 
și a statului de 

funcții 

comisia 
economică- 

nr.48/ 
31.05.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.48/ 
31.05.2022 

 
comisia de 
sănătate- 

nr.33/ 
24.05.2022 

Compartiment 
resurse umane 

Șinca Anca Stela 

- - 31.05.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.63/31.05.2022 

61 16.05.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

reglementarea 
situației 
juridice 

a imobilelor 
înscrise în CF 
nr.310824 și 

310933 Nădlac 

 

comisia 
economică- 

nr.49/ 
31.05.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.49/ 

Secretar general 
Alexandru Gros 

- - 31.05.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.64/31.05.2022 



31.05.2022 
 

62 17.05.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
dezmembrării 

imobilelor 
situate în 

orașul Nădlac, 
evidențiate în 
CF nr. 310993 
Nădlac și CF 
nr. 310823 

Nădlac 

comisia 
economică- 

nr.50/ 
31.05.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.50/ 
31.05.2022 

 

Arhitect-șef 
Istvanovicz Călin 

Florin 

- - 31.05.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.65/31.05.2022 

63 23.05.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

ratificarea 
adresei  

Asociației 
AAD-CARP 

Expresul-CFR 
București – 

Agenția 
NădlaC 

comisia 
economică- 

nr.51/ 
24.05.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.51/ 
24.05.2022 

 

Arhitect-șef 
Istvanovicz Călin 

Florin 

- - 31.05.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.66/31.05.2022 

64 23.05.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
introducerii în 

circuitul 
funciar a unui 

teren 

comisia 
economică- 

nr.52/ 
24.05.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.52/ 
24.05.2022 

 

Arhitect-șef 
Istvanovicz Călin 

Florin 

- - 31.05.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.67/31.05.2022 



65 23.05.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
introducerii în 

circuitul 
funciar a unui 

teren 

comisia 
economică- 

nr.53/ 
24.05.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.53/ 
24.05.2022 

 

Arhitect-șef 
Istvanovicz Călin 

Florin 

- - 31.05.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.68/31.05.2022 

66 25.05.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
ordinei de zi al 

ședinței 
ordinare a CLN 

din data de 
31.05.2022 

- - - - 31.05.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.56/31.05.2022 

67 25.05.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
procesului 
verbal al 
ședinței 

ordinare a 
Consiliului 

Local al 
orașului 

Nădlac din 
data de 

26.04.2022 

- - - - 31.05.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.57/31.05.2022 

68 02.06.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

rectificarea 
bugetului de 

venituri și 
cheltuieli al 
Consiliului 

local al 

comisia 
economică- 

nr.54/ 
08.06.2022 

 

Șef serviciu buget 
Gondec Pavel 

- - 08.06.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.70/08.06.2022 



orașului 
Nădlac pe anul 

2022 

 comisia de 
urbanism- 

nr.54/ 
08.06.2022 

 
comisia de 
sănătate- 

nr.34/ 
07.06.2022 

 

69 03.06.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
introducerii în 

circuitul 
funciar a unor 

terenuri 
neagricole 

comisia 
economică- 

nr.55/ 
08.06.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.55/ 
08.06.2022 

 

Compartiment 
urbanism 

Consilier Plausiti 
Gabriel 

- - 08.06.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.71/08.06.2022 

70 07.06.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

implementare
a proiectului „ 

Amenajare 
pista de 

biciclete în 
orașul Nădlac, 
județul Arad” 

 

 

comisia 
economică- 

nr.56/ 
08.06.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.56/ 
08.06.2022 

 
comisia de 
sănătate- 

nr.35/ 
07.06.2022 

Compartiment 
proiecte 

Iasovics Claudiu 

- - 08.06.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.72/08.06.2022 



 

71 07.06.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

”implementar
e soluții 

inteligente în 
orașul 

Nădlac” 

comisia 
economică- 

nr.57/ 
08.06.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.57/ 
08.06.2022 

 
comisia de 
sănătate- 

nr.36/ 
07.06.2022 

 

Compartiment 
proiecte 

Iasovics Claudiu 

- - 08.06.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.73/08.06.2022 

72 07.06.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
ordinei de zi 
al ședinței 

extraordinare 
a CLN din 
data de 

08.06.2022 

- - - - 08.06.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.69/08.06.2022 

73 08.06.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
Planului local 
de acţiune al 

orașului 
Nădlac pentru 
implementare

a Strategiei 
Guvernului 

României de 
incluziune a 
cetățenilor 

comisia 
economică- 

nr.58/ 
21.06.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.58/ 
21.06.2022 

 

Birou 
administrativ-

secretariat 
Farkaș Ștefan 

- - 28.06.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.77/28.06.2022 



români 
aparținând 
minorității 

romilor, 
aferente 
perioadei 

2022-2027 

comisia de 
sănătate- 

nr.37/ 
21.06.2022 

 

74 08.06.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
vânzării 

terenului în 
suprafață de 

884 mp, 
parcela cu nr. 
cad.319027, 

evidențiată în 
CF nr.319027 

Nădlac, 
situate în 

orașul Nădlac, 
str. Decebal, 

nr.7, jud. 
Arad, dnei 
Bolovan 
Florina-

Nicoleta, cu 
domiciliul în 

orașul Nădlac, 
str.Decebal, 

nr.7, jud. 
Arad 

comisia 
economică- 

nr. 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr. 
 

Compartiment 
urbanism 

Plausiti Gabriel 

- - - Titulara a retras 
cererea de 

cumpărare a 
terenului 

75 10.06.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
pierderilor 

tehnologice 

comisia 
economică- 

nr.59/ 

Arhitect-șef 
Istvanovicz Călin-

Florin 

- - 28.06.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.78/28.06.2022 



luate în calcul 
la aprobarea 

tarifelor 
pentru 

serviciul de 
transport și 
distribuție a 

energiei 
termice 

prestart de 
APOTERM 

NĂDLAC SA 

21.06.2022 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.59/ 
21.06.2022 

 
comisia de 
sănătate- 

nr.38/ 
21.06.2022 

 

76 10.06.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

delegarea 
prin 

concesiune a 
gestiunii unor 

activități 
componente 
ale serviciului 
de salubrizare 

al unităților 
administrativ 

teritoriale 
membre ale 
Asociației de 
Dezvoltare 

Intercomunit
ară Sistem 
Integrat de 

Gestionare a 
Deșeurilor, 

Județul Arad 
ADISIGD Arad 
din Zona 1 a 

comisia 
economică- 

nr.60/ 
21.06.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.60/ 
21.06.2022 

 
comisia de 
sănătate- 

nr.39/ 
21.06.2022 

 

Compartiment 
achiziții publice 
Horvath Elena 

- - 28.06.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.79/28.06.2022 



județului 
Arad, avizarea 
Strategiei de 

contractare, a 
Studiului de 

fundamentar
e și a 

Documentație
i de atribuire 

pentru 
delegarea 

gestiunii unor 
activități 

componente 
ale serviciului 
de salubrizare 

în județul 
Arad, Zona 1 

77 14.06.2022 Primar  
Ioan Radu  
Mărginean 

aprobare 
P.U.Z. şi 
R.L.U.- 
Zonă 

construită 
protejată și 

centrală 
UTR 2 

 

comisia 
economică- 

nr.61/ 
21.06.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.61/ 
21.06.2022 

 
comisia de 
sănătate- 

nr.40/ 
21.06.2022 

 

Arhitect-șef 
Istvanovicz Călin-

Ștefan 
 
 

- - 28.06.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.80/28.06.2022 



78 14.06.2022 Primar 
Ioan Radu 
Mărginean  

emitere a 
acordului 

SC 
Maslenro 

SRL, în 
vederea 

realizării de 
către E-

Distribuție  
Banat SA, a 
unei lucrări 
de relocare 

a rețelei 
electrice 

 
comisia 

economică- 
nr.62/ 

21.06.2022 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.62/ 
21.06.2022 

 

Arhitect-șef 
Istvanovicz Călin-

Florin 

    

79 22.06.2022 Primar 
Ioan Radu 
Mărginean 

aprobarea 
ordinei de 

zi a şedinţei 
ordinare a 
Consiliului 
local din 
data de 

28.06.2022 

- - - - 28.06.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.74/28.06.2022 

80 22.06.2022 Primar 
Ioan Radu 
Mărginean 

aprobarea 
procesului 
verbal al 

ședinței or-
dinare a 

Consiliului 
Local al 
orașului 

Nădlac din 
data de 

31.05.2022 

- - - - 28.06.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.75/28.06.2022 



81 22.06.2022 Primar 
Ioan Radu 
Mărginean 

aprobarea 
procesului 
verbal al 

ședinței ex-
traordinare 

a Consili-
ului Local al 

orașului 
Nădlac din 

data de 
08.06.2022 

- - - - 28.06.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.76/28.06.2022 

82 23.06.2022 Primar 
Ioan Radu 
Mărginean 

aprobarea 
comasării 
loturilor 

imobilelor 
situate în 

orașul Nădlac, 
parcelele 

evidențiate în 
CF nr. 314271 
Nădlac, CF nr. 

314272 
Nădlac, CF nr. 

314273 
Nădlac, CF nr. 

319052 
Nădlac 

 
 

 
comisia 

economică- 
nr.63/ 

28.06.2022 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.63/ 
28.06.2022 

 

Arhitect-șef 
Istvanovicz Călin-

Florin 

- - 28.06.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.82/28.06.2022 

83 23.06.2022 Primar 
Ioan Radu 
Mărginean 

aprobarea 
introducerii 
în circuitul 
funciar a 

 
comisia 

economică- 
nr.64/ 

28.06.2022 

Arhitect-șef 
Istvanovicz Călin-

Florin 

- - 28.06.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.83/28.06.2022 



unor ter-
enuri 

neagricole 
 
 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.64/ 
28.06.2022 

 

84 30.06.2022 Primar 
Ioan Radu 
Mărginean 

declararea 
de interes 

public local 
a bunurilor 
aferente in-
vestiției Ex-

tindere 
rețea de ali-
mentare cu 
apă, Zona 
industrial 
Nădlac și 

darea lor în 
concesiune 

la Com-
pania de 

Apă Arad SA 

economică- 
nr.67/ 

19.07.2022 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.67/ 
19.07.2022 

Arhitect-șef 
Istvanovicz Călin-

Florin 

- - 26.07.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.94/26.07.2022 

85 04.07.2022 Primar 
Ioan Radu 
Mărginean 

aprobare 
DALI-

CONSTRUIRE 
CAMPUS 

ȘCOLAR J.G. 
TAJOVSKY 

 

 

economică- 
nr.68/ 

19.07.2022 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.68/ 
19.07.2022 

 

Arhitect-șef 
Istvanovicz Călin-

Florin 

- - 26.07.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.95/26.07.2022 



comisia 
sănătate- 

nr.43/ 
19.07.2022 

86 04.07.2022 Primar 
Ioan Radu 
Mărginean 

aprobare par-
ticipare pro-

iect 
Construire 

creșă 4 grupe 
în orașul 
Nădlac, 

județul Arad 

economică- 
nr.65/ 

04.07.2022 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.65/ 
04.07.2022 

 
comisia 

sănătate- 
nr.41/ 

04.07.2022 

Inspector Iasovics 
Claudiu 

- - 04.07.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.86/04.07.2022 

87 04.07.2022 Primar 
Ioan Radu 
Mărginean 

aprobarea 
ordinei de zi a 

şedinţei ex-
traordinare a 
Consiliului lo-
cal din data 

de 
04.07.2022 

- - - - 04.07.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.85/04.07.2022 

88 05.07.2022 Primar 
Ioan Radu 
Mărginean 

aprobarea 
vânzării 

terenului în 
suprafață de 

772 mp, 
parcela cu nr. 
cad.319055, 

evidențiată în 
CF nr.319055 

economică- 
nr.69/ 

19.07.2022 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.69/ 
19.07.2022 

Compartiment 
urbanism Plausiti 

Gabriel 

- - 26.07.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.96/26.07.2022 



Nădlac, situ-
ate în orașul 
Nădlac, str. 

Cloșca, nr.44, 
jud. Arad, 

dnei Puțură 
Maria-Danca 
și dlui Puțură 
Ioan-Florin, 

cu domiciliul 
în orașul 
Nădlac, 

str.Cloșca, 
nr.44, jud. 

Arad 

89 06.07.2022 Primar 
Ioan Radu 
Mărginean 

aprobarea 
pierderilor 

tehnologice 
luate în calcul 
la aprobarea 

tarifelor 
pentru ser-

viciul de 
transport și 
distribuție a 

energiei 
termice pre-

start de 
APOTERM 

NĂDLAC SA 

economică- 
nr.70/ 

19.07.2022 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.70/ 
19.07.2022 

 
comisia 

sănătate- 
nr.44/ 

19.07.2022 

Arhitect-șef 
Istvanovicz Călin-

Florin 

- - 26.07.2022 Retras de pe 
ordinea de zi de 

către inițiator 

90 11.07.2022 Primar 
Ioan Radu 
Mărginean 

aprobarea 
devizului 
general 

actualizat, a 

economică- 
nr.66/ 

11.07.2022 
 

Șef serviciu buget 
Gondec Pavel 

- - 12.07.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.88/12.07.2022 



devizului 
general 

actualizat rest 
de executat, 

actualizat 
conform 

Ordonanței 
nr.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.66/ 
11.07.2022 

 
comisia 

sănătate- 
nr.42/ 

11.07.2022 
 

91 11.07.2022 Primar 
Ioan Radu 
Mărginean 

aprobarea 
ordinei de zi a 

şedinţei 
extraordinare 
a Consiliului 

local din data 
de 

12.07.2022 

- - - - 12.07.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.87/12.07.2022 



92 13.07.2022 Primar 
Ioan Radu 
Mărginean 

trecerea 
imobilului        

( construcții și 
teren) 

evidențiat în 
CF nr. 303667 

Nădlac - 
proprietatea 

privată 
a Orașului 
Nădlac,  în 

cea de 
proprietate 

publică 

economică- 
nr.71/ 

19.07.2022 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.71/ 
19.07.2022 

 

Arhitect-șef 
Istvanovicz Călin-

Florin 

- - 26.07.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.93/26.07.2022 

93 15.07.2022 Primar 
Ioan Radu 
Mărginean 

aprobarea 
execuției 
bugetului 

local aferent 
trimestrului 
I al anului 

2022 

economică- 
nr.72/ 

19.07.2022 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.72/ 
19.07.2022 

 
comisia de 
sănătate- 

nr.45/ 
19.07.2022 

 

Compartiment 
contabilitate-

casierie 
Cralic Ioan 

- - 26.07.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.97/26.07.2022 

94 20.07.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
ordinei de zi a 

şedinţei 
ordinare a 
Consiliului 

local din data 

- - - - 26.07.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.89/26.07.2022 



de 
26.07.2022 

95 20.07.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
procesului 
verbal al 
ședinței 

ordinare a 
Consiliului 

Local al 
orașului 

Nădlac din 
data de 

28.06.2022 

- - - - 26.07.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.90/26.07.2022 

96 20.07.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
procesului 
verbal al 
ședinței 

extraordinare 
a Consiliului 

Local al 
orașului 

Nădlac din 
data de 

04.07.2022 

- - - - 26.07.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.91/26.07.2022 

97 20.07.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
procesului 
verbal al 
ședinței 

extraordinare 
a Consiliului 

Local al 
orașului 

- - - - 26.07.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.92/26.07.2022 



Nădlac din 
data de 

12.07.2022 

98 25.07.2022 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.73/ 
16.08.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.73/ 
16.08.2022 

  
comisia de 
sănătate- 

nr.46/ 
16.08.2022 

Șef SVSU 
Slavko Dusan 

- - 23.08.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.100/23.08.2022 

99 08.08.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

rectificarea 
bugetului de 

venituri și 
cheltuieli al 
Consiliului 

local al 
orașului 

Nădlac pe 
anul 2022 

comisia 
economică- 

nr.74/ 
16.08.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.74/ 
16.08.2022 

 
comisia de 
sănătate- 

nr.47/ 
16.08.2022 

Șef serviciu buget 
Gondec Pavel 

- - 23.08.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.101/23.08.2022 



100 09.08.2022 Primar 
Ioan Radu 
Mărginean 

aprobarea 
execuției 
bugetului 

local aferent 
trimestrului II 
al anului 2022 

Comisia 
economică- 

nr.75/ 
16.08.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.75/ 
16.08.2022 

 
comisia de 
sănătate- 

nr.48/ 
16.08.2022 

Compartiment 
contabilitate-

casierie 
Cralic Ioan 

- - 23.08.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.102/23.08.2022 

101 09.08.2022 Primar 
Ioan Radu 
Mărginean 

inițierea 
procedurii de 

închiriere, 
prin licitație 

publică, 
a apartament
ului înscris în 
CF 300054-
C1-U8, cu 
suprafața 

construită  de 
81 mp,  
imobil 

proprietatea  
privată  a 
Statului 
Român  

Comisia 
economică- 

nr.76/ 
16.08.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.76/ 
16.08.2022 

 

Arhitect-șef 
Istvanovicz Călin-

Florin 

- - 23.08.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.103/23.08.2022 

102 09.08.2022 Primar 
Ioan Radu 
Mărginean 

aprobarea 
dezmembrării 

imobilului 

Comisia 
economică- 

nr.77/ 

Arhitect-șef 
Istvanovicz Călin-

Florin 

- - 23.08.2022 Respins 



situat în 
orașul Nădlac, 
evidențiat în 

CF nr. 305033 
Nădlac 

16.08.2022 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.77/ 
16.08.2022 

 

103 10.08.2022 Primar 
Ioan Radu 
Mărginean 

predarea 
către 

Ministerul 
Dezvoltării, 
Lucrărilor 
Publice și 

Administrației 
prin 

Compania 
Naţională de 

Investiţii 
“C.N.I.” S.A.,  

a 
amplasament

ului şi 
asigurarea 

condiţiilor în 
vederea 

executării 
obiectivului 
de investiţii 
Proiect tip – 
Construire 

„Sală de 

sport cu 
tribună 180 

locuri din 

Comisia 
economică- 

nr.78/ 
16.08.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.78/ 
16.08.2022 

 
comisia de 
sănătate 

nr.49/ 
16.08.2022 

 

Arhitect-șef 
Istvanovicz Călin-

Florin 

- - 23.08.2022 Retras de pe 
ordinea de zi 



orașul Nădlac, 
judeţul Arad” 

104 17.08.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
ordinei de zi a 

şedinţei 
ordinare a 
Consiliului 

local din data 
de 

23.08.2022 

- - - - 23.08.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.98/23.08.2022 

105 17.08.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
procesului 
verbal al 
ședinței 

ordinare a 
Consiliului 

Local al 
orașului 

Nădlac din 
data de 

26.07.2022 

- - - - 23.08.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.99/23.08.2022 

106 19.08.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
finanțărilor 

nerambursabil
e alocate din 

fondurile  
bugetului local 

al Orașului 
Nădlac  pentru 

activităţi 
nonprofit de 

interes local în 

Comisia 
economică- 

nr.79/ 
23.08.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.79/ 
23.08.2022 

 

Șef serviciu buget 
Gondec Pavel 

- - 23.08.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.104/23.08.2022 



anul 2022 comisia de 
sănătate 

nr.50/ 
23.08.2022 

 

107 31.08.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

constatatea 
încetării de 

drept, înainte 
de expirarea 

duratei 
normale, prin 

demisie, a 
mandatului 
de consilier 

local al 
domnului 

BOCEA 
ALEXANDRU-
MARIAN, ales 

pe lista de 
candidați a 
Partidului 

Social 
Democrat și 

declararea ca 
vacant a 
locului 

deținut de 
acesta 

Comisia 
economică- 

nr.80/ 
20.09.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.80/ 
20.09.2022 

 
comisia de 
sănătate 

nr.51/ 
20.09.2022 

Consilier juridic 
Ianecsko Alina 

- - 27.09.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.107/27.09.2022 

108 05.09.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

numirea 
reprezentanți
lor Consiliului 
Local Nădlac 

în cadrul 

Comisia 
economică- 

nr.81/ 
20.09.2022 

 

Consilier juridic 
Ianecsko Alina 

- - 27.09.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.108/27.09.2022 



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

calității 
educației al 

Liceului 
Teoretic Jozef 

Gregor 
Tajovsky 

 comisia de 
urbanism- 

nr.81/ 
20.09.2022 

 
comisia de 
sănătate 

nr.52/ 
20.09.2022 

109 07.09.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
introducerii 
în circuitul 
funciar a 

unor terenuri 

Comisia 
economică- 

nr.82/ 
20.09.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.82/ 
20.09.2022 

 

Arhitect-șef 
Istvanovicz Călin-

Florin 

- - 27.09.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.109/27.09.2022 

110 07.09.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

însușire P.U.Z. 
şi R.L.U. 
pentru „ 

STAȚIE FIXĂ 
DE TELEFONIE 

MOBILA TIP 
GSM TI 0492 

NADLAC, 
ALIMENTARE 
CU ENERGIE 

ELECTRICĂ ” 

Comisia 
economică- 

nr.83/ 
20.09.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.83/ 
20.09.2022 

 

Arhitect-șef 
Istvanovicz Călin-

Florin 

- - 27.09.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.110/27.09.2022 



comisia de 
sănătate 

nr.53/ 
20.09.2022 

 

111 08.09.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
proiectului cu 

denumirea 
„Elaborare 

proiect tehnic 
și detalii de 

execuție 
teren 

multifuncțion
al 22x42 m‟ 

faza D.T.A.C., 
P.T.+D.E. și a 

devizului 
general 

Comisia 
economică- 

nr.84/ 
20.09.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.84/ 
20.09.2022 

 
comisia de 
sănătate 

nr.54/ 
20.09.2022 

 

Arhitect-șef 
Istvanovicz Călin-

Florin 

- - 27.09.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.111/27.09.2022 

112 08.09.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
vânzării 

terenului în 
suprafață de 

884 mp, 
parcela cu nr. 
cad.319027, 

evidențiată în 
CF nr.319027 

Nădlac, 
situate în 

orașul 
Nădlac, str. 

Decebal, nr.7, 

Comisia 
economică- 

nr.85/ 
20.09.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.85/ 
20.09.2022 

 

Compartiment 
urbanism 

Consilier Plausiti 
Gabriel 

- - 27.09.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.112/27.09.2022 



jud. Arad, 
dlui Balint 

Ioan, cu 
domiciliul în 

orașul 
Nădlac, str. 

George 
Coșbuc, 

nr.100, jud. 
Arad 

113 08.09.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

rectificarea 
bugetului de 

venituri și 
cheltuieli al 
Consiliului 

local al 
orașului 

Nădlac pe 
anul 2022 

Comisia 
economică- 

nr.86/ 
20.09.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.86/ 
20.09.2022 

 
comisia de 
sănătate 

nr.55/ 
20.09.2022 

 

Șef serviciu buget 
Gondec Pavel 

- - 27.09.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.113/27.09.2022 

114 12.09.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
vânzării 

terenului în 
suprafață de 

970 mp, 
parcela cu nr. 
top.13691/76, 
evidențiată în 
CF nr.317043 

Comisia 
economică- 

nr.87/ 
20.09.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.87/ 
20.09.2022 

Compartiment 
urbanism 

Consilier Plausiti 
Gabriel 

- - 27.09.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.114/27.09.2022 



Nădlac, situat 
în orașul 

Nădlac, str. 
George Enescu 

nr.151, jud. 
Arad, dnei Pop 
Aurora și dlui 
Pop Ioan, cu 
domiciliul în 

orașul Nădlac, 
str. George 

Enescu, nr.151, 
jud. Arad 

115 14.09.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
proiectului cu 

denumirea 
"Amenajare 

accese și 
parcări, str. 
N. Bălcescu, 

oraș Nădlac", 
faza 

P.T.+D.E.+C.S, 
D.T.A.C. și a 

devizului 
general 

Comisia 
economică- 

nr.88/ 
20.09.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.88/ 
20.09.2022 

 
comisia de 
sănătate 

nr.56/ 
20.09.2022 

 

Arhitect-șef 
Istvanovicz Călin-

Florin 

- - 27.09.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.115/27.09.2022 

116 15.09.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

modificarea 
limitei de 

proprietate 
comună între 

parcelele 
evidențiate în 

Comisia 
economică- 

nr.89/ 
20.09.2022 

 

Arhitect-șef 
Istvanovicz Călin-

Florin 

- - 27.09.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.116/27.09.2022 



CF nr. 319058 
Nădlac și CF 
nr. 318887 

Nădlac 

 comisia de 
urbanism- 

nr.89/ 
20.09.2022 

 
 
 

117 21.09.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
ordinei de zi a 

şedinţei 
ordinare a 
Consiliului 

local din data 
de 27.09.2022 

- - - - 27.09.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.105/27.09.2022 

118 21.09.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
procesului 
verbal al 
ședinței 

ordinare a 
Consiliului 

Local al 
orașului 

Nădlac din 
data de 

23.08.2022 

- - - - 27.09.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.106/27.09.2022 

119 21.09.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
introducerii 
în circuitul 
funciar a 

unui teren 

Comisia 
economică- 

nr.90/ 
27.09.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.90/ 

Arhitect-șef 
Istvanovicz Călin-

Florin 

- - 27.09.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.117/27.09.2022 



27.09.2022 
 

120 26.09.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
solicitării unei 

scrisori de 
garanție de la 
FNGCIMM SA 

IFN pentru 
proiectul         

„ Realizare 
drumuri 

agricole în 
orașul 

Nădlac” 

 

 

Comisia 
economică- 

nr.91/ 
27.09.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.91/ 
27.09.2022 

 
comisia de 
sănătate 

nr.57/ 
26.09.2022 

Compartiment 
proiecte 

Iasovics Claudiu 

- - 27.09.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.118/27.09.2022 

121 27.09.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

desemnarea 
persoanei 

care va face 
parte din 

comisia de 
casare pentru 

bunurile 
propuse la 
casare de 
către S.C. 

COMPANIA 
DE APĂ ARAD 

S.A. 

 

comisia 
economică- 

nr.92/ 
18.10.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.92/ 
18.10.2022 

Arhitect-șef 
Istvanovicz Călin-

Florin 

- - 25.10.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.125/25.10.2022 



122 03.10.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

modificarea și 
completarea 
HCL nr.72/ 

08.06.2022 

comisia 
economică- 

nr.92/ 
04.10.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.92/ 
04.10.2022 

 
comisia de 
sănătate 

nr.58/ 
04.10.2022 

Compartiment 
proiecte 

Iasovics Claudiu 

- - 04.10.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.121/04.10.2022 

123 03.10.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
ordinei de zi a 

şedinţei 
extraordinare 
a Consiliului 

local din data 
de 04.10.2022 

- - - - 04.10.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.120/04.10.2022 

124 06.10.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

modificarea 
limitei de 

proprietate 
comună 

între 
parcelele 

evidențiate 
în CF nr. 
303667 

Nădlac și CF 
nr. 319089 

Nădlac 

economică- 
nr.93/ 

18.10.2022 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.93/ 
18.10.2022 

Arhitect-șef 
Istvanovicz Călin 

Florin 

- - 25.10.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.126/25.10.2022 



125 07.10.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

trecerea 
imobilului 

evidențiat în 
CF nr. 319090 

Nădlac - 
proprietatea 

privată 
a Orașului 

Nădlac,  în cea 
de proprietate 

publică 

economică- 
nr.94/ 

18.10.2022 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.94/ 
18.10.2022 

Compartiment APL 
Insp. Szaiak Pavel 

Ciprian 

- - 25.10.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.127/25.10.2022 

126 10.10.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

modificarea și 
actualizarea 
statului de 

funcții 

economică- 
nr.95/ 

18.10.2022 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.95/ 
18.10.2022 

 
comisia de 
sănătate 

nr.59/ 
18.10.2022 

Compartiment 
resurse umane 

Insp. Șinca Anca 
Stela 

- - 25.10.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.128/25.10.2022 

127 11.10.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

reglementarea 
situației 

juridice a unor 
imobile situate 
în intravilanul 

orașului Nădlac 

economică- 
nr.96/ 

18.10.2022 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.96/ 
18.10.2022 

 

Compartiment APL 
Insp. Szaiak Pavel 

Ciprian 

- - 25.10.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.129/25.10.2022 



128 11.10.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
nivelurilor 
valorilor 

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

taxelor 
pentru 

ocuparea 
temporară a 
domeniului 

public/privat 
al orașului 

Nădlac, 
precum şi a 
amenzilor 
aplicabile 

pentru anul 
fiscal 2023 

economică- 
nr. 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr. 
 

comisia de 
sănătate nr. 

Șef serviciu buget 
Gondec Pavel 

- -   

129 11.10.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
taxelor 
speciale 

aplicabile în 
anul fiscal 

2023 

economică- 
nr. 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr. 
 

comisia de 
sănătate nr. 

----- - -   

130 11.10.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
trecerii din 

proprietatea 
Statului 

economică- 
nr. 

 

Compartiment APL 
Insp. Szaiak Pavel 

Ciprian 

- -  Adoptat prin 
Hotărârea nr.__ 



Român în 
proprietatea 

private a 
Orașului 
Nădlac a 

imobilului/ter
enului 

evidențiat în 
CF nr.302445 

Nădlac   

 comisia de 
urbanism- 

nr.97/ 
18.10.2022 

 

131 12.10.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

actualizarea 
nomenclatoru
lui stradal al 

orașului 
Nădlac 

economică- 
nr.97/ 

18.10.2022 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.98/ 
18.10.2022 

 
comisia de 
sănătate 

nr.60/ 
18.10.2022 

Arhitect-șef 
Istvanovicz Călin-

Florin 

- - 25.10.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.130/25.10.2022 

132 13.10.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

reorganizarea 
comisiei 
pentru 

activităţi 
economico-
financiare, 
agricultură, 
juridică şi de 
disciplină pe 

lângă 
Consiliul Local 

economică- 
nr.98/ 

18.10.2022 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.99/ 
18.10.2022 

 

Consilier juridic 
Ianecsko Alina 

- - 25.10.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.131/25.10.2022 



al orașului 
Nădlac 

comisia de 
sănătate 

nr.61/ 
18.10.2022 

133 19.10.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
ordinei de zi a 

şedinţei 
ordinare a 
Consiliului 

local din data 
de 

25.10.2022 

- - - - 25.10.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.122/25.10.2022 

134 19.10.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
procesului 
verbal al 
ședinței 

ordinare a 
Consiliului 

Local al 
orașului 

Nădlac din 
data de 

27.09.2022 

- - - - 25.10.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.123/25.10.2022 

135 19.10.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
procesului 
verbal al 
ședinței 

extraordinare 
a Consiliului 

Local al 
orașului 

Nădlac din 

- - - - 25.10.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.124/25.10.2022 



data de 
04.10.2022 

136 21.10.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
proiectului – 
„AMENAJARE 
CENTRU DE 
COLECTARE 
CU APORT 

VOLUNTAR IN 
ORASUL 

NADLAC, JUD. 
ARAD” 

economică- 
nr.99/ 

25.10.2022 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.100/ 
25.10.2022 

 
comisia de 
sănătate 

nr.62/ 
18.10.2022 

Zimbran Darius- 
insp. proiecte 

- - 25.10.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.132/25.10.2022 

137 27.10.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

neasumarea 
responsabilită
ții organizării 

și derulării 
procedurilor 
de atribuire a 
contractelor/
acordurilor-
cadru pentru 

achiziția 
produselor și 

a 
contractelor/
acordurilor 

cadru de 
prestare a 
serviciilor 

pentru 
derularea 

economică- 
nr.106/ 

22.11.2022 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.107/ 
22.11.2022 

 
comisia de 
sănătate 

nr.66/ 
22.11.2022 

Compartiment 
achiziții publice 

Insp. Horvath Elena 

- - 29.11.2022 Adoptat prin 
Hotărârea nr.144/ 

29.11.2022 



măsurilor 
educative 
aferente 

programului 
pentru școli, 
pentru anii 

școlari 2023-
2027 

138 28.10.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
rectificării 
suprafeței 
imobilului 
situat în 
orașul 

Nădlac, 
parcela 

evidențiată 
în CF nr. 
301973 
Nădlac  

economică- 
nr.100/ 

02.11.2022 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.101/ 
02.11.2022 

 
 

Arhitect-șef  
Istvanovicz Călin 

Florin 

- - 08.11.2022 Adoptat prin 
Hotărârea nr.136/ 

08.11.2022 

139 28.10.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
introducerii 
în circuitul 
funciar a 

unor 
terenuri 

economică- 
nr.101/ 

02.11.2022 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.102/ 
02.11.2022 

 
 

Arhitect-șef  
Istvanovicz Călin 

Florin 

- - 08.11.2022 Adoptat prin 
Hotărârea nr.137/ 

08.11.2022 

140 31.10.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

rectificarea 
bugetului 

de venituri 

comisia 
economică- 

nr.102/ 

Șef serviciu buget 
Gondec Pavel 

- - 08.11.2022 Adoptat prin 
Hotărârea nr.138/ 

08.11.2022 



și cheltuieli 
al 

Consiliului 
local al 
orașului 

Nădlac pe 
anul 2022 

02.11.2022 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.103/ 
02.11.2022 

 
comisia de 
sănătate 

nr.63/ 
03.11.2022 

141 03.11.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
ordinei de zi 

a şedinţei 
extraordina

re a 
Consiliului 
local din 
data de 

08.11.2022 

- - - - 08.11.2022 Adoptat prin 
Hotărârea nr.134/ 

08.11.2022 

142 03.11.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
procesului 
verbal al 
ședinței 

ordinare a 
Consiliului 

Local al 
orașului 

Nădlac din 
data de 

25.10.2022 

- - - - 08.11.2022 Adoptat prin 
Hotărârea nr.135/ 

08.11.2022 

143 08.11.2022 Primar reglementa
rea situației 

economică- 
nr.103/ 

Compartiment APL - - 08.11.2022 Adoptat prin 
Hotărârea nr.139/ 



Ioan-Radu 
Mărginean 

juridice 
a unor 

imobile din 
intravilanul 

orașului 
Nădlac 

08.11.2022 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.104/ 
08.11.2022 

Insp. Szaiak Pavel 
Ciprian 

08.11.2022 

144 08.11.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
devizului 
general 

actualizat la 
finalizarea 
investiției 
conform 

Ordonanței 
nr.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. 

economică- 
nr. 

104/ 
08.11.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.105/ 
08.11.2022 

 
comisia de 
sănătate 

nr.64/ 
08.11.2022 

Arhitect-șef  
Istvanovicz Călin 

Florin 

- - 08.11.2022 Adoptat prin 
Hotărârea nr.140/ 

08.11.2022 

145 08.11.2022 Primar aprobarea im-
plementării  

economică- 
nr.105/ 

Zimbran Darius- 
insp. proiecte 

- - 08.11.2022 Adoptat prin 
Hotărârea nr.141/ 



Ioan-Radu 
Mărginean 

proiectului  
”Creșterea ca-
pacității de in-

tervenție a 
S.V.S.U 

Nădlac în situ-
ații de ur-

gență” în ca-
drul Grupului 
de Acțiune Lo-
cală  - Lunca 
Mureșului de 
Jos a  Măsurii 
4. (6B) „Dez-

voltarea 
satelor” 

0811.2022 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.106/ 
08.11.2022 

 
comisia de 
sănătate 

nr.65/ 
08.11.2022 

08.11.2022 

146 14.11.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
documentatie

i tehnico-
economice 

pentru 
investitia: 

"Amenajare 
Piață 

Agroalimenta
ră localitatea 

Nădlac, 
județul Arad" 

economică- 
nr.113/ 

14.12.2022 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.114/ 
14.12.2022 

 
comisia de 
sănătate 

nr.73/ 
14.12.2022 

Arhitect-șef  
Istvanovicz Călin 

Florin 

- - 15.12.2022 Adoptat prin 
Hotărârea nr.152/ 

15.12.2022 

147 14.11.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

predarea 
către 

Ministerul 
Dezvoltării 
Lucrărilor 

economică- 
nr.114/ 

15.12.2022 
 

Arhitect-șef  
Istvanovicz Călin 

Florin 

- - 15.12.2022 Adoptat prin 
Hotărârea nr.153/ 

15.12.2022 



Publice și 
Administrației 

prin 
Compania 

Naţională de 
Investiţii 

“C.N.I.” S.A.,  
a 

amplasament
ului și 

asigurarea 
condițiilor în 

vederea 
executării 

obiectivului 
de investiţii: 
"Amenajare 

Piață 
Agroalimenta
ră localitatea 

Nădlac, 
județul Arad" 

 comisia de 
urbanism- 

nr.115/ 
14.12.2022 

 
comisia de 
sănătate 

nr.74/ 
15.12.2022 

148 16.11.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
devizului 
general la 
finalizarea 

investiției cu 
denumirea 

"Pavare 
trotuare zona 

centrală" 

economică- 
nr.107/ 

22.11.2022 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.108/ 
21.11.2022 

 
comisia de 
sănătate 

nr.67/ 

Arhitect-șef  
Istvanovicz Călin 

Florin 
 

Șef serviciu buget 
Gondec Pavel 

- - 29.11.2022 Adoptat prin 
Hotărârea nr.145/ 

29.11.2022 



22.11.2022 

149 17.11.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

avizarea 
Strategiei de 
contractare și 

a 
Documentație
i de atribuire 

pentru 
delegarea 

gestiunii unor 
activități 

componente 
ale serviciului 
de salubrizare 

în județul 
Arad, Zona 1 

economică- 
nr.108/ 

22.11.2022 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.109/ 
22.11.2022 

 
comisia de 
sănătate 

nr.68/ 
22.11.2022 

 

Compartiment APL 
Insp. Szaiak Pavel 

Ciprian 

- - 29.11.2022 Suspendat vot 

150 21.11.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

modificarea  
Statutului 

Asociației de 
Dezvoltare 

Intercomunit
ară Apă 

Canalizare 
Județul Arad, 
la care orașul 
Nădlac este 

membru 
asociat 

economică- 
nr.109/ 

22.11.2022 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.110/ 
22.11.2022 

 
comisia de 
sănătate 

nr.69/ 
22.11.2022 

 

Compartiment APL 
Insp. Szaiak Pavel 

Ciprian 

- - 29.11.2022 Adoptat prin 
Hotărârea nr.146/ 

29.11.2022 
 

151 21.11.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

organizarea 
rețelei școlare 

pentru anul 
școlar 2023-

economică- 
nr. 

 

- - -  Adoptat prin 
Hotărârea nr. 

 



2024 în cadrul 
unității 

administrativ-
teritoriale 

Nădlac 

 comisia de 
urbanism- 

nr. 
 

comisia de 
sănătate nr. 

 

152 22.11.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
ordinei de zi a 

şedinţei 
ordinare a 
Consiliului 

local din data 
de 

29.11.2022 

- - - - 29.11.2022 Adoptat prin 
Hotărârea nr.142/ 

29.11.2022 
 

153 22.11.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
procesului 
verbal al 
ședinței 

extraordinare 
a Consiliului 

Local al 
orașului 

Nădlac din 
data de 

08.11.2022 

- - - - 29.11.2022 Adoptat prin 
Hotărârea nr.143/ 

29.11.2022 
 

154 25.11.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
Sistemului 

Informatic de 
Gestiune a 
Registrului 

Local al 
Spațiilor Verzi 

economică- 
nr. 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr. 
 

Compartiment 
protecția mediului 

Halasi Diana 
Anabela 

- - - Adoptat prin 
Hotărârea nr. 

 



al orașului 
Nădlac  

comisia de 
sănătate nr. 

155 06.12.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

rectificarea 
bugetului 

de venituri 
și cheltuieli 

al 
Consiliului 

local al 
orașului 

Nădlac pe 
anul 2022 

comisia 
economică- 

nr.110/ 
07.12.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.111/ 
07.12.2022 

 
comisia de 
sănătate 

nr.70/ 
07.12.2022 

 

Șef serviciu buget 
Gondec Pavel 

- - 07.12.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.148/07.12.2022 
 

156 07.12.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

participarea 
Orașului 
Nădlac la 

implementare
a proiectului 
,,Cu bicicleta 

prin vest-
traseu 

cicloturistic”  
din Investiția 

I.4 
”Implementar
ea a 3.000 km 

de trasee 
cicloturistice 

la nivel 
național” 

comisia 
economică- 

nr.111/ 
07.12.2022 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr.112/ 
07.12.2022 

 
comisia de 
sănătate 

nr.71/ 
07.12.2022 

 

Arhitect-șef  
Istvanovicz Călin 

Florin 
 

- - 07.12.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.149/07.12.2022 
 



finanțat din 
PNRR,  

Componenta 
11 – Turism și 

cultură 

157 07.12.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
ordinei de zi a 

şedinţei 
extraordinare 
a Consiliului 

local din data 
de 07.12.2022 

- - - - 07.12.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.147/07.12.2022 
 

158 07.12.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
depunerii 

proiectului 
„Prima 

conectare la 
sistemul 
public de 

alimentare cu 
apă și/sau de 
canalizare” 

economică- 
nr.112/ 

07.12.2022 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.112/ 
07.12.2022 

 
comisia de 
sănătate 

nr.72/ 
07.12.2022 

Compartiment 
proiecte 

Zimbran Darius  

- - 07.12.2022 Adoptat prin 
Hotărârea 

nr.150/07.12.2022 
 

159 09.12.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
proiectului cu 

denumirea 
"CONSTRUIRE 

PAVILION 
EXPO", faza 

D.T.A.C, 
P.T.+D.E. și a 

economică- 
nr. 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr. 
 

Arhitect-șef  
Istvanovicz Călin 

Florin 
 
  

- -  Adoptat prin 
Hotărârea nr. 

 



devizului 
general 

comisia de 
sănătate nr. 

160 09.12.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

avizarea 
Studiului de 

fundamentar
e/oportunitat
e al deciziei 

de delegare a 
gestiunii unor 

activități 
componente 
ale serviciului 
de salubrizare 

în județul 
Arad, Zona 1 

economică- 
nr. 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr. 
 

comisia de 
sănătate nr. 

Compartiment APL 
Insp. Szaiak Pavel 

Ciprian  

- -  Adoptat prin 
Hotărârea nr. 

 

161 12.12.2022 Primar 
Ioan Radu 
Mărginean 

aprobarea 
execuției 
bugetului 

local aferent 
trimestrului III 
al anului 2022 

Comisia 
economică- 

nr. 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr. 
 

comisia de 
sănătate- nr. 

 

Compartiment 
contabilitate-

casierie 
Cralic Ioan 

- -  Adoptat prin 
Hotărârea nr. 

162 13.12.2022 Primar 
Ioan Radu 
Mărginean 

modificarea 
Contractului 

de Delegare a 
Gestiunii Ser-
viciului de ali-

mentare cu 

economică- 
nr. 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr. 
 

Compartiment APL 
Insp. Szaiak Pavel 

Ciprian  

- -  Adoptat prin 
Hotărârea nr. 

 



apă și de can-
alizare prin 

Actul 
Adițional 

nr.18 
 

comisia de 
sănătate nr. 

163 13.12.2022 Primar 
Ioan Radu 
Mărginean 

aprobarea 
Planului de 

îmbunătățire 
a Eficienței 
Energetice 

pentru Orașul 
Nădlac, peri-

oada de 
aplicabilitate 
2022-2027 

economică- 
nr.115/ 

14.12.2022 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.116/ 
14.12.2022 

 
comisia de 
sănătate 

nr.75/ 
14.12.2022 

Compartiment 
proiecte Zimbran 

Darius 

- - 15.12.2022 Adoptat prin 
Hotărârea nr.154/ 

15.12.2022 
 

164 13.12.2022 Primar 
Ioan Radu 
Mărginean 

aprobarea 

proiectului - 
”Producerea 
energiei din 

surse 
regenerabile 

pentru 
consum 

propriu – 
panouri 

fotovoltaice în 
orașul Nădlac, 
județul Arad” 

economică- 
nr.116/ 

14.12.2022 
 

 comisia de 
urbanism- 

nr.117/ 
14.12.2022 

 
comisia de 
sănătate 

nr.76/ 
14.12.2022 

Compartiment 
proiecte Iasovics 

Claudiu 

- - 15.12.2022 Adoptat prin 
Hotărârea nr.155/ 

15.12.2022 
 

165 13.12.2022 Primar aprobarea 
ordinei de zi a 

- - - - 15.12.2022 Adoptat prin 
Hotărârea nr.151/ 



Ioan-Radu 
Mărginean 

şedinţei ex-
traordinare a 
Consiliului lo-
cal din data 

de 15.12.2022 

15.12.2022 
 

166 14.12.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
Actului 

Adițional nr. 2 
la Acordul 

document de 
poziție 

privind modul 
de 

implementare 
a proiectului 

“Sistem 
integrat de 

gestionare a 
deșeurilor  

județul Arad" 

economică- 
nr. 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr. 
 

comisia de 
sănătate nr. 

Compartiment APL 
Insp. Szaiak Pavel 

Ciprian  

- -  Adoptat prin 
Hotărârea nr. 

 

167 15.12.2022 Primar 
Ioan-Radu 
Mărginean 

aprobarea 
ajustării 

preţului local 
pentru 

activitatea de 
producere a 

energiei 
termice pe 
bază de apă 

geotermală și 
pentru 

serviciile de 
distribuție și 
furnizare a 

economică- 
nr. 

 
 comisia de 
urbanism- 

nr. 
 

comisia de 
sănătate nr. 

Compartiment APL 
Insp. Szaiak Pavel 
Ciprian  

- -  Adoptat prin 
Hotărârea nr. 

 



egenrgiei 
termice în 

orașul Nădlac, 
pentru S.C. 
APOTERM 

NĂDLAC S.A. 

 

 


