
MINUTA 
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC DIN DATA DE  22.12.2020 

 

Nr. 

Crt. 

Punctul de pe 
ordinea de zi/ 

Denumirea 

Conţinutul pe scurt 

Voturi Observaţii 

PENTRU CONTRA 
 

1. HCL nr.124 
aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a 

Consiliului local din data de 22.12.2020 15 --- --- 

2. HCL nr.125 

aprobarea procesului verbal al ședinței 

extraordinare a Consiliului Local al orașului 
Nădlac din data de 08.12.2020 

15 --- --- 

3. HCL nr.126 

aprobarea procesului verbal al ședinței 

extraordinare a Consiliului Local al orașului 
Nădlac din data de 11.12.2020 

15 --- --- 

4. HCL nr.127 

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 2021 

12 3 --- 

5. HCL nr.128 
aprobarea taxelor speciale aplicabile în anul 
fiscal 2021 8 7 --- 

6. HCL nr.129 

actualizarea prețului de vânzare a terenurilor din 

intravilanul localității Nădlac, aferente 
construcțiilor proprietatea privată a persoanelor 

fizice titulare ale dreptului de preemțiune 

8       7 --- 

7. HCL nr.130 

aprobarea vânzării terenului în suprafață de 165 

mp, parcela cu nr. cad.314246, evidențiată în CF 
nr.314246 Nădlac ( Nr. CF vechi 311525 ), situat 

în intravilanul orașului Nădlac, jud. Arad, dnei 

Babjak Olga Simona și dlui Babjak Pavel, 
domiciliați în orașul Nădlac, str. M. 

Kogâlniceanu, nr.27, jud. Arad 

15 --- --- 

8. HCL nr.131 
aprobarea vânzării terenului în suprafață de 834 

mp, parcela cu nr. cad.314252, evidențiată în CF 
15       --- --- 



nr.314252 Nădlac, situat în orașul Nădlac, str. 

Decebal, nr.15, jud. Arad, dnei Cătana Iarmila și 
dlui Cătana Constantin, domiciliați în orașul 

Nădlac, str. Decebal, nr.15, jud.Arad 

9. HCL nr.132 

aprobarea vânzării terenului în suprafață de 886 

mp, parcela cu nr. cad.302273, evidențiată în CF 
nr.302273 Nădlac, situat în orașul Nădlac, str. 

Primăverii, nr.2, jud. Arad, dnei Hlovoska 

Daniela-Estera și dlui Hlovoska Ștefan-Daniel, 
domiciliați în orașul Nădlac, str.Primăverii, nr.2, 

jud.Arad 

15 --- --- 

10. HCL nr.133 

soluționarea solicitării Panfora Oil and Gas S.R.L. 

în vederea realizării de lucrări de achiziție date 
geofizice 

15 --- --- 

11. HCL nr.134 

modificarea comisiei de negociere a nivelului 

chiriilor pentru localurile școlare 
8 7 

Ioan-Radu Mărginean 

Patean Tiberiu 
Bocea Alexandru-Marian 
Albu Cosmin-Cristian  
Abraham Milan-Iaroslav  

12. 
Adresa Curții de 

Conturi 

Adresa Curții de Conturi a României, Camera de 

Conturi Arad nr.3045/04.11.2020, înregistrată la 

primăria orașului Nădlac sub 

nr.6169/12.11.2020 și nr.3084/12.11.2020, 
înregistrată la primăria orașului Nădlac sub 

nr.6298/18.11.2020 

--- --- prezentată 
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