
MINUTA

ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC DIN DATA DE 09.01.2015

Nr.
Crt.

Punctul de pe ordinea
de zi/

Denumirea
Conţinutul pe scurt

Voturi Observaţii

PENTRU CONTRA

1. HCL nr.1 aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare
a Consiliului local din data de 09.01.2015

10 --- ---

2. HCL nr.2 aprobarea procesului verbal al
ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac
din data de 22.12.2014

10 --- ---

3. HCL nr.3 aprobarea acoperirii definitive a deficitului
sec
bugetului local, aferente anului 2014

10 --- ---

Preşedinte de şedinţă, Secretar,
Faur Maria Carmen Alexandru Gros



MINUTA

ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC DIN DATA DE 27.01.2015

Nr.
Crt.

Punctul de pe ordinea
de zi/

Denumirea
Conţinutul pe scurt

Voturi Observaţii

PENTRU CONTRA

1. HCL nr.4 aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a
Consiliului local din data de 27.01.2015

13 1 ---

2. HCL nr.5 aprobarea procesului verbal al
extraordinare a Consiliului Local al orașului
Nădlac din data de 09.01.2015

13 1 ---

3. HCL nr.6 aprobarea retragerii dreptului de folosin
asupra terenului atribuit, în baza prevederilor
Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.12 din
30.01.2014, d-nei Kis Alina-Gabriela și d-lui Kis
Venczel

14 --- ---

4. HCL nr.7 aprobarea parcelării terenului proprietatea Orașului
Nădlac, în suprafa
nr.cad.303565, eviden

14 --- ---

5. HCL nr.8 aprobarea parcelării terenului proprietatea Orașului
Nădlac, în suprafa
nr.cad.305895, eviden

14 --- ---

6. HCL nr.9 aprobarea listei cuprinzând persoanele fizice care au
promovat examenul de atestare a calită
administrator de imobile

14 --- ---

7. HCL nr.10 aprobarea rezilierii contractului de închiriere
nr.9948/03.09.2013

14 --- ---

8 HCL nr.11 aprobarea Planului de ac
interes local, care vor fi prestate de beneficiarii Legii
nr.416/2001, privind venitul minim garantat, pentru
anul 2015

14 --- ---

9. HCL nr.12 acordarea unui mandat reprezentantului Consiliului
Local Nădlac în Adunarea generală a S.C.
COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

14 --- ---



10. Prezentare raportului de activitate al Bibliotecii orășenești
Nădlac pe anul 2014, precum și a calendarului
ac

--- --- ---

11. HCL nr.13 luarea măsurilor de înlăturare a neregulilor în
activitatea finanaciar- contabilă și/sau fiscală a
S.C. APOTERM Nadlac S.A. dispuse prin Decizia nr.
58 din 09.01.2015 emisă de directorul adjunct al
Camerei de Conturi Arad

14 --- ---

12. HCL nr.14 aprobarea procesului verbal al comisiei de negociere
a nivelului chiriilor pentru localurile școlare.

14 --- ---

Preşedinte de şedinţă, Secretar,
Faur Maria Carmen Alexandru Gros
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