
MINUTA 
 

ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC DIN DATA DE  26.11.2021 

 

Nr. 
Crt. 

Punctul de pe 
ordinea de zi/ 

Denumirea 

Conţinutul pe scurt 

Voturi Observaţii 

PENTRU CONTRA 
 

1. HCL nr.163 
aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a 

Consiliului local din data de 26.11.2021 13 1 --- 

2. HCL nr.164 

aprobarea procesului verbal al ședinței 

extraordinare a Consiliului Local al orașului 
Nădlac din data de 20.10.2021 

14 --- --- 

3. HCL nr.165 

aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare 

a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 

26.10.2021 

14 --- --- 

4. HCL nr.166 

obligațiile și răspunderile care revin instituțiilor 

publice, agenților economici și cetățenilor pentru 

buna gospodărire a localității 

14 --- --- 

5. HCL nr.167 
valorificarea prin licitație publică cu strigare a 
cantității de masă lemnoasă pe picior 13 1 --- 

6. HCL nr.168 

stabilirea unor platforme de depozitare 

temporară a deșeurilor voluminoase și a 

deșeurilor inerte rezultate din construcții 

14 --- --- 

7. HCL nr.169 

aprobarea vânzării terenului în suprafață de 771 

mp, parcela cu nr.cad.302171, evidențiată în CF 

nr.302171 Nădlac, situat în orașul Nădlac, str.1 
Decembrie, nr.163, jud. Arad, dlui Cruceanu 

Milică și dnei Cruceanu Maria, cu domiciliul în 

orașul Nădlac, str. 1 Decembrie, nr.163, jud. 

Arad 

14       --- --- 

8. HCL nr.170 

aprobarea vânzării terenului în suprafață de 131 

mp din parcela cu nr.top.3162/2, evidențiată în 

CF nr.318076 Nădlac, dlui Perhinschi Neculai 

14 --- --- 

9. HCL nr.171 
aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 907 

mp, parcela cu nr. cad. 302269, evidenţiată în 
14 --- --- 



CF nr. 302269 Nădlac, situat în orașul Nădlac, 

str. Primăverii, nr.10, județul Arad, d-nei VESA 
ANA, cu domiciliul în orașul Nădlac, str. 

Primăverii nr. 10,  județul Arad 

10. HCL nr.172 
rectificarea bugetului de cheltuieli al Consiliului 

local al orașului Nădlac pe anul 2021 
14 --- --- 

11. HCL nr.173 
aprobarea execuției bugetului local aferent 

trimestrului II al anului 2021 
14 --- --- 

12. HCL nr.174 
aprobarea execuției bugetului local aferent 

trimestrului III al anului 2021 
14 --- --- 

13 HCL nr.175 

aprobarea devizului general actualizat, a 

devizului general actualizat rest de executat, 

actualizat conform Ordonanței nr.15/2021, 

precum și aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru proiectul cu denumirea 

"Modernizare și reabilitare rețea de străzi din 

orașul Nădlac", faza P.T.+ D.E.+C.S. 

14 --- --- 

14 HCL nr.176 
reglementarea situației juridice a imobilului 

înscris în CF nr.317861 Nădlac 
14 --- --- 

15 HCL nr.177 

respingerea plângerii nr.8/01.11.2021, fomulată 

de către Asociația Producătorilor Agricoli Țăranul 
Nădlăcan 

12 2 --- 
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