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DISPOZIŢIA  nr.205
din 23.04.2020

privind convocarea Consiliului local al oraşului Nădlac în şedinţa ordinară din data de
30.04.2020

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
30.04.2020 orele 17,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 30.04.2020.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al

ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de
31.03.2020.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor
impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în
lei sau care sunt stabilite 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
2021.

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

5.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special
reprezentantului Oraşului Nădlac în Adunarea Generală a
Acționarilor Operatorului Regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD
S.A

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării
suprafeței imobilului situat în orașul Nădlac, parcela evidențiată în
CF nr.313507 Nădlac.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu
denumirea ”Extindere rețele electrice de interes public pentru
alimentare zona mixtă funcțiuni industriale cu specific agricol,
servicii, depozitare- Zona Groapa de gunoi NĂDLAC, județul Arad"
și a devizului general.

8.Diverse.

Primar Contrasemnează pentru legalitate
Ioan-Radu Mărginean Secretar general

Alexandru Gros

- Primar

- Primar

- Primar

- Primar

- Primar

- Primar

- Primar


