
MINUTA

ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC DIN DATA DE 30.06.2015

Nr.
Crt.

Punctul de pe ordinea
de zi/

Denumirea
Conţinutul pe scurt

Voturi Observaţii

PENTRU CONTRA

1. HCL nr.69 aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a
Consiliului local din data de 30.06.2015 10 1

---

2. HCL nr.70 aprobarea procesului verbal al
extraordinare a Consiliului Local al orașului
Nădlac din data de 09.06.2015

10 1 ---

3. HCL nr.71 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2015

10 1 ---

4. HCL nr.72 aprobarea vânzării terenului intravilan,
eviden
nr. cad.306346, situat în Nădlac, str. V.
Goldiș, nr.36, jud. Arad, d-nei Lucea Mariana
și d-lui Lucea Sabin Nicolae Dimitrie

11 --- ---

5. HCL nr.73 aprobarea vânzării terenului în suprafa
730 mp, parcela cu nr. cad.302138,
eviden
situat în orașul Nădlac, str. V. Lucaciu, nr.124,
Jud. Arad, d-nei Palyov Maria și d-lui Palyov
Martin, domicilia
Ludovit Boor, nr.28, jud. Arad

11 --- ---

6. HCL nr.74 desemnarea reprezentan
care vor face parte din Comisia pentru
vânzarea spa
servicii, proprietatea privată a statului

11 --- -Somrak Dusan
-Balint Ioan

Iaroslav
-Lupsa Eugen
-Bodnărescu

vasile
Constantin-

supleant



7. HCL nr.75 aprobarea înscrierii în eviden
și carte funciară a dreptului de proprietate
asupra imobilului cu nr. cadastral nou alocat
307078

11 --- ---

8. HCL nr.76 aprobarea studiului de oportunitate privind
ini
licita
domeniului public al orașului Nădlac

11 --- ---

9. Proiect de hotărâre rectificarea suprafe
13691/49, eviden
( Nr. CF vechi 2201 Nădlac )

--- --- Retras de pe
ordinea de zi

10. HCL nr.77 aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui
spaţiu din imobilul situat în oraşul Nădlac, str.
G. Coşbuc, nr. 62, jude

11 --- ---

11. HCL nr.78 aprobarea comasării loturilor imobilelor situate
în oraşul Nădlac, parcelele eviden
nr.303540 Nădlac și CF nr.306223 Nădlac

11 --- ---

12. Proiect de hotărâre aprobarea actului adi
precum și a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare
a Deşeurilor Judeţul Arad

9 2 Respins, nu este
întrunită

majoritatea
necesară
adoptării

proiectului de
hotărâre

PREŞEDINTE DE CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
LUPȘA EUGEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS


