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                ROMÂNIA 
_____________________________________________________________________ 

 PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC 
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  Judeţul Arad 

e-mail :  office@primaria-nadlac.ro   ,  www.primaria-nadlac.ro 
 

USTANOVENIE č.63 
zo dňa 17.02.2021 

ktorým sa zvoláva Miestne zastupiteľstvo mesta Nadlak, na riadne zasadanie, ktoré sa bude 
konať dňa 23.02.2021 

Primátor mesta Nadlak, 
 berúc do ohľadu : 
 - ustanovenia čl.133 (1), čl.134, čl.135, čl.155(1), písm. d), (5), písm.c), čl.196(1), 
písm.b) Mimoriadneho nariadenia vlády č.57/2019 ohľadom Administratívneho poriadku, 
novelizovaný 
 - prevederile Ordinului Departamentului pentru Situații de Urgență Nădlac nr.6426/2021 
privind instituirea carantinei zonale pentru orașul Nădlac, județul Arad 
 

N A R I A Ď U J E M : 
 

      Čl.1. Zvoláva sa Miestne zastupiteľstvo mesta Nadlak, na riadne zasadanie , ktoré sa bude 
konať dňa 23.02.2021, o 16,oo hodine, na sídle radnice mesta Nadlak - zasadacia miestnosť 
v podobe fyzickej prítomnosti a/ alebo online ( aplikácia Polycom), a pre ktoré sa navrhuje 
nasledovný zasadací poriadok:    

           Na podnet:
1.Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia zasadacieho 

poriadku riadneho zasadania Miestneho zastupiteľstva , zo dňa   
23.02.2021. 

2.Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia záznamu z 
mimoriadneho zasadania Miestneho zastupiteľstva mesta Nadlak 
zo dňa 09.02.2021. 

3.Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia záznamu z 
mimoriadneho zasadania Miestneho zastupiteľstva mesta Nadlak, 
zo dňa 16.02.2021. 

4.Návrh rozhodnutia, ohľadom schválenia pokrytia strát 
spojených s verejnou službou výroby, prepravy, dištribúcie a 
dodávania tepla pre obyvateľstvo , v centralizovanom systéme a 
ktoré neboli akceptované ako cena/sadzba, straty spôsobené v 
období január 2014 – december 2020 poskytovateľom S.C. 
APOTERM NĂDLAC S.A. 
          5.Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia metodológie 
poskytovania finančnej pomoci rodinám , ktoré si platia 
opatrovateľské služby pre deti. 
          6.Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia Plánu 
prevádzkovania sociálnych služieb, spravovaných a financovaných 
z rozpočtu Miestneho zastupiteľstva mesta Nadlak, pre rok  2021. 

7.Návrh rozhodnutia, ohľadom schválenia Plánu 
prevádzkovania prác miestneho charakteru, ktoré budú 
vykonávané odberateľmi finančnej pomoci v súlade so zákonom č. 
416/2001 pre rok 2021. 

8.Návrh rozhodnutia ohľadom splnomocnenia predstaviteľa 
mesta Nadlak vo valnom zhromaždení akcionárov Asociácie pre 
rozvoj intrakomunitného integrovaného systému 
obhospodarovania odpadu v župe Arad. 
          9.Návrh rozhodnutia ,ohľadom zavedenia príspevku pre 
cirkulárnu ekonomiku do poplatku poberaného sanitačným 
operátorom , ktorý zbiera a prepravuje odpad. 
          10.Návrh rozhodnutia ohľadom menovania pána Dušana  
Slavka , do funkcie vedúceho oddelenia Dobrovoľného zboru pre 
núdzové situácie v Nadlaku. 
          11.Návrh rozhodnutia ,ohľadom schválenia Organizačného a 
prevádzkového poriadku miestneho zastupiteľstva mesta Nadlak.  
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12.Návrh rozhodnutia, ohľadom schválenia predaja  
niektorých pozemkov nachádzajúcich sa v súkromnom 
vlastníctve mesta Nadlak, prostredníctvom verejnej dražby, 
a ktoré sa nachádzajú v intraviláne mesta Nadlak.  

                               
          13.Návrh rozhodnutia, ohľadom schválenia predaja 
pozemku o ploche 298 m2, parcela pod kat.č. 317052, 
zaknihovaný v P.K. pod č.317052 Nadlak, nachádzajúci sa v meste 
Nadlak, ul. 1 Decembrie č.27, župa Arad, pani Kelo Maria a pánovi 
Kelo Andrei-Milan, bytom v meste Nadlak, ul. I. L. Caragiale č. 42,  
župa Arad. 
          14.Návrh rozhodnutia, ohľadom schválenia bezplatného 
používania priestorov, potrebných pre aktivitu Inšpektorátu pre 
núdzové situácie „Vasile Goldis” v župe Arad, pracovisko SMURD 
Nadlak. 
           15.Rôzne. 
 
 
 
 
                Primátor                  Potvrdzuje legalitu 
     Ioan-Radu Mărginean                            Prednosta   
      Alexandru Gros   
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