
MINUTA 
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC DIN DATA DE  21.09.2021 

 

Nr. 

Crt. 

Punctul de pe 
ordinea de zi/ 

Denumirea 

Conţinutul pe scurt 

Voturi Observaţii 

PENTRU CONTRA 
 

1. HCL nr.122 
aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a 

Consiliului local din data de 21.09.2021 14 --- --- 

2. HCL nr.123 

aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare 

a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 
31.08.2021 

14 --- --- 

3. HCL nr.124 

aprobarea procesului verbal al ședinței 

extraordinare a Consiliului Local al orașului 
Nădlac din data de 31.08.2021 

14 --- --- 

4. HCL nr.125 

aprobarea procesului verbal al ședinței 

extraordinare a Consiliului Local al orașului 

Nădlac din data de 09.09.2021 

14 --- --- 

5. HCL nr.126 

aprobarea vânzării terenului în suprafață de 731 

mp, parcela cu nr.cad.318016, evidențiată în CF 

nr.318016 Nădlac, situat în orașul Nădlac, str. 

Horia, nr.51, jud. Arad, dnei Heimann Loreta, cu 
domiciliul în orașul Nădlac, str. Horea, nr.51, 

jud. Arad 

14 --- --- 

6. HCL nr.127 

aprobarea vânzării terenului în suprafață de 874 
mp, parcela cu nr.cad.302222, evidențiată în CF 

nr.302222 Nădlac, situat în orașul Nădlac, str. 

Lacului, nr.15, jud. Arad, dnei Vișoan Marioara, 

cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Lacului, nr.15, 
jud. Arad 

14 --- --- 

7. HCL nr.128 

aprobarea vânzării terenului în suprafață de 894 

mp, parcela cu nr.cad.302238, evidențiată în CF 
nr.302238 Nădlac, situat în orașul Nădlac, str. 

Lacului, nr.10, jud. Arad, dl Suciu Ioan și dna 

Suciu Elisabeta, cu domiciliul în orașul Nădlac, 

str. Lacului, nr.10, jud. Arad 

14       --- --- 



8. HCL nr.129 

aprobarea vânzării terenului în suprafață de 840 

mp, parcela cu nr.cad.308012, evidențiată în CF 
nr.308012 Nădlac, situat în orașul Nădlac, str. 

Decebal, nr.11, jud. Arad, dl Roman Constantin-

Voicu și dnei Roman Elena, cu domiciliul în 

municipiul Arad, Bld. Ștefan Augustin Doinaș, 
nr.1-3, bl.C, ap.4, jud. Arad 

14 --- --- 

9. HCL nr.130 
aprobarea prelungirii duratei contractului de 

închiriere nr.9360/18.10.2016 
14 --- --- 

10. HCL nr.131 modificarea organigramei și a statului de funcții 14 --- --- 

11. HCL nr.132 
reorganizarea comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Nădlac 
14 --- --- 

12. HCL nr.133 
reglementarea situației juridice a unor immobile 
proprietatea Orașului Nădlac 

14 --- --- 

13. HCL nr.134 
aprobarea introducerii în circuitul funciar a unor 

drumuri de exploatare 
14 --- --- 

14. HCL nr.135 
completarea inventarului bunurilor care aparțin 
domeniului public al orașului Nădlac 

14 --- --- 
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