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DISPOZIŢIA  nr.194
din 24.03.2020

privind convocarea Consiliului local al oraşului Nădlac în şedinţa ordinară din data de
31.03.2020

Primarul oraşului Nădlac,
Având în vedere :
- prevederile art.133 (1), art.134(1), lit.a, (2), (3), art.135, art.155(1), lit.d, (5), lit.c,

art.196(1), lit.b din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată

D I S P U N :

Art.1. Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa ordinară pentru data de
31.03.2020 orele 16,oo, la sediul primăriei oraşului Nădlac- sala de ședințe, la care se
propune următorul proiect al ordinei de zi:

Inițiator:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a

şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 31.03.2020.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al

ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de
20.02.2020.

3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de
venituri și cheltuieli al Consiliului local al orașului Nădlac pe anul
2020.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ și RLU pentru
„Zonă servicii, activități turistice și agrement.”

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului local de
resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea
situațiilor de urgență pentru anul 2020.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de
avizare a lucrărilor de intervenție și a devizului general pentru
proiectul cu denumirea "Pavare trotuare zona centrală".

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în
suprafaţă de 1.008 mp, parcela cu nr. cad. 311335, evidenţiată în
CF nr. 311335 Nădlac, situat  în oraşul Nădlac, str. Cartierul Nou
nr. 25, județul Arad, dnei Groza Ana şi dlui Groza Ștefan,
domiciliaţi în oraşul Nădlac, str. Cartierul Nou nr.25,  județul Arad.

8.Raportul de activitate al Poliției locale Nădlac pe anul
2019.

9.Raportul primarului asupra stării economice, sociale şi de
mediu a Oraşului Nădlac în anul 2019.

10.Procesul verbal referitor la inventarierea bunurilor
oraşului Nădlac pe anul 2019.

11.Diverse.

Primar Contrasemnează pentru legalitate
Ioan-Radu Mărginean Secretar general
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