
MINUTA 
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC DIN DATA DE  26.04.2022 

 

Nr. 

Crt. 

Punctul de pe 
ordinea de zi/ 

Denumirea 

Conţinutul pe scurt 

Voturi Observaţii 

PENTRU CONTRA 
 

1. HCL nr.42 
aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a 

Consiliului local din data de 26.04.2022 11 --- --- 

2. HCL nr.43 

aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare 

a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 
29.03.2022 

11 --- --- 

3. HCL nr.44 

aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al serviciului social Centrul de zi de 
îngrijire a copiilor din orașul Nădlac 

11 --- --- 

4. HCL nr.45 

aprobarea Studiului de fezabilitate și a devizului 

general pentru proiectul cu denumirea "STATII 

DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE 
ELECTRICE" 

11 --- --- 

5. HCL nr.46 
încheierea și aprobarea exercițiului bugetar pe 

anul 2021  11 --- --- 

6. HCL nr.47 

trecerea imobilului ( construcții și teren ) 
evidențiat în CF nr.309540 Nădlac- proprietatea 

privată a Orașului Nădlac, în cea de proprietate 

publică 

11 --- --- 

7. HCL nr.48 

inițierea procedurii de concesionare prin licitație 
publică a suprafeței de 10.245 mp,  teren- 

proprietatea  publică a orașului Nădlac, CF 

317861 Nădlac, situat în extravilanul  orașului 
Nădlac 

11 --- --- 

8. HCL nr.49 

aprobarea proiectului cu denumirea „Modernizare 

străzi în orașul Nădlac, județul Arad‟, faza 

P.T+D.E.+C.S. și a devizului general 

11 --- --- 

9. HCL nr.50 

aprobarea documentației tehnico-economice 

pentru investiția: "Amenajare Piață 

Agroalimentară localitatea Nădlac, județul Arad" 

11       --- --- 



10. HCL nr.51 
însușire P.U.Z. şi R.L.U.-Zonă construită protejată și 
centrală UTR 2. 

11 --- --- 

11. HCL nr.52 

aprobarea Regulamentului propriu de organizare 

și funcţionare al serviciului public de salubrizare 

al "Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor 
judeţul Arad", precum și avizarea Studiului de 

oportunitate/fundamentare a deciziei de delegare 

a gestiunii serviciului de colectare și transport  al 
deșeurilor municipale în județul Arad și de 

operare a stațiilor de transfer, sortare și 

compostare în județul Arad 

11 --- --- 

12. HCL nr.53 
aprobarea specificațiilor tehnice pentru terenul 
multifuncțional 

11 --- --- 

13. HCL nr.54 

aprobarea rectificării suprafeței parcelei 

evidențiate în CF nr.306064 Nădlac și CF 
nr.301521 Nădlac 

11 --- --- 

14. HCL nr.55 
aprobarea prelungirii contractului de comodat nr. 

5092/2005 
11 --- --- 
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