
               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.220 

zo dňa 16.06.2021 
 
 

ktorým sa zvoláva Miestne zastupiteľstvo mesta Nadlak, na mimoriadne 

zasadanie, ktoré sa bude konať dňa 22.06.2021 

 
Primátor mesta Nadlak, 

 berúc do ohľadu : 

 - ustanovenia čl.133 (1), čl.134, čl.135, čl.155(1), písm. d,(5),písm. 

b, Mimoriadneho nariadenia vlády č.57/2019 ohľadom Administratívneho 
poriadku, novelizovaný 
  

 
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 22.06.2021, o 17,00 hodine, na sídle 

radnice mesta Nadlak - zasadacia miestnosť(fyzická prítomnosť alebo on-

line) , pre ktoré sa navrhuje nasledovný zasadací poriadok: 
 
 Na podnet 

1, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia denného poriadku 

riadneho zasadania miestneho zastupiteľstva, zo dňa 22.06.2021. 

2, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia záznamu z riadneho 

zasadania Miestneho zastupiteľstva mesta Nadlak, zo dňa 

28.04.2021 

3, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia zavedenia niektorých 

parciel do pozemkového obehu. 

4, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia predaja pozemku 

o rozsahu 997 m2, parcela s kat.č. 302231, upísaná v PK, č.1 

Nadlak, nachádzajúcej sa v meste Nadlak, ul. Lacului, č.18, župa 

Arad, pani Agnese Bukvovej  a pánovi Ladislavovi Bukvovi, 

bytom v meste Nadlak, ul. Lacului, č. 18, župa Arad 

5, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia donácie niektorých 

hnuteľností zo strany Falck Fire Service S.R.L., v prospech 

súkromného vlastníctva mesta Nadlak 

6, Návrh rozhodnutia ohľadom novelizácie Stanov Spolku pre 

interkomunitný rozvoj vodárenstva a kanálov v župe Arad, 

ktorého členom – spoločníkom je aj mesto Nadlak 

7, Návrh rozhodnutia ohľadom upísania budovy zaregistrovanej 
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v PK, č. 301739 Nadlak, v prospech mesta Nadlak – z titulu 

verejného vlastníctva 

8, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia rozpočtuprijmov 

a výdavkov spoločnosti S.C. APOTERM NADLAC S.A., na rok 

2021 

9, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia predaja niektorých 

pozemkov v súkromnom vlastníctve mesta Nadlak 

10, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia pridelenia 

nenávratného financovania neziskových aktivít miestneho rázu, 

z miestneho rozpočtu mesta Nadlak v roku 2021 

11, Návrh rozhodnutia ohľadom vymenovania predstaviteľov 

miestneho zastupiteľstva do Výberovej komísie pre posudzovanie 

žiadostí o nenávratné financovanie neziskových aktivít miestneho 

rázu, z fondov miestneho rozpočtu mesta Nadlak, na rok 2021 

12, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia upravenia poplatkov 

za zber odpadu, platné pre všetky územné celky patriace do Zóny 

I. 

13, Rôzne. 
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Primátor:  Ioan – Radu Marginean 

 

Potvrdzuje legalitu: prednosta Alexander Gros 
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