
MINUTA 
ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC DIN DATA DE  24.11.2020 

 

Nr. 

Crt. 

Punctul de pe 
ordinea de zi/ 

Denumirea 

Conţinutul pe scurt 

Voturi Observaţii 

PENTRU CONTRA 
 

1. HCL nr.103 
aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare 

a Consiliului local din data de 24.11.2020 15 --- --- 

2. HCL nr.104 

aprobarea procesului verbal al ședinței 

extraordinare a Consiliului Local al orașului 
Nădlac din data de 02.11.2020 

15 --- --- 

3. HCL nr.105 
rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2020 8 7 --- 

   4. HCL nr.106 
aprobarea execuției bugetului local aferent 
trimestrului II al anului 2020 15 --- --- 

5. HCL nr.107 

anularea accesoriilor în cazul obligațiilor 

bugetare restante la data de 31 martie 2020 

datorate bugetului local 

15 --- --- 

6. HCL nr.108 

aprobarea reducerii cu 50% a impozitului pe 

clădiri și scutirea de la plata a taxei lunare pe 

clădiri 

15 --- --- 

7. HCL nr.109 
aprobarea scutirii impozitului pe clădiri și 
impozitului pe teren pentru CHIRA TITUS 15 --- --- 

8. HCL nr.110 

aprobarea participării orașului Nădlac în cadrul  

proiectului ” Îmbunatățirea conținutului digital şi 
a infrastructurii TIC la Liceul Teoretic ”Jozef 

Gregor Tajovsky” din orașul Nădlac, județul 

Arad” în cadrul Programul Operațional 

Competitivitate 2014-2020, aprobarea 
cheltuielilor neeligibile și a cofinanțării acestuia 

15 --- --- 

9. HCL nr.111 
aprobarea proiectului cu denumirea „Pavare 

trotuare zona centrală” și a devizului general 
8       7 --- 

10. HCL nr.112 
aprobarea Actului Adițional nr.6 la Contractul de 
delegare nr.908/14.05.2018 

15 --- --- 



11. HCL nr.113 

numirea reprezentanților Consiliului Local Nădlac 

în cadrul consiliului de administrație, precum și 
în comisia de evaluare și asigurare a calității 

educației al Liceului Teoretic Jozef Gregor 

Tajovsky 

15 --- 

-Abraham Milan-

Iaroslav 
-Karkuș Radomir-Călin-

Ștefan 

-Albu Cosmin-Cristian 

12. HCL nr.114 

aprobarea prelungirii duratei de dare în folosință 
gratuită, din partea Consiliului Județean Arad, a 

unei ambulanțe pentru a deservi Serviciul Mobil 

de Urgență, Reanimare și Descarcerare Nădlac 

15 --- --- 

13. HCL nr.115 
alegerea Consiliului de Administrație la Clubul 
Sportiv „Victoria” Nădlac 8 7 

-Suslak Marek-Andrei 
-Patean Tiberiu 

-Paladie Răzvan-Florin 
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                      RĂZVAN-FLORIN PALADIE                               SECRETAR GENERAL 
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