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USTANOVENIE č. 

zo dňa 22.06.2022 
 
 

ktorým sa zvoláva Miestne zastupiteľstvo mesta Nadlak, na riadne 

zasadanie, ktoré sa bude konať dňa 28.06.2022 

 
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 
  

 
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 28.06.2022, 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 

28.06.2022. 

2, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia záznamu z riadneho 

zasadania Miestneho zastupiteľstva v Nadlaku , zo dňa 31.05. 

2022.  

3, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia záznamu 

z mimoriadneho zasadania Miestneho zastupiteľstva mesta 

Nadlak zo dňa 08.06.2022.  

4, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia Miestneho akčného 

plánu mesta Nadlak, pre uplatnenie projektu „Stratégia vlády 

Rumunska ohľadom inklúzie rumunských občanov rómskej 

národnosti, na obdobie 2022 - 2027“.  

5, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia technologických strát  

zohľadňovaných pri schvaľovaní výšky vstupných poplatkov za 

prepravu a dištribúciu tepelnej energie v spoločnosti 

APOTERM NADLAC S.A. 

6, Návrh rozhodnutia ohľadom Koncesného presunu 

spravovania niektorých činností hygienických služieb, 
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členských územných administratívnych celkov  v rámci 

Asociácie pre medzikomunitný integrovaný systém spravovania 

odpadu, župa Arad ADISIGD Arad v aradskej župnej zóne č. 1 , 

avizovanie Zmluvnej stratégie, Štúdie opodstatnenosti ako 

i Dokumentácie o zadaní s cieľom posunu správy niektorých 

činností v rámci Higienických služieb v župe Arad, Zóna č. 1. 

7, Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia P.U.Z. a R.L.U. – 

Chránená zastavaná oblasť a centrála UTR 2, č. 77/14.06.2022. 

8. Návrh rozhodnutia ohľadom schválenia jedného diela 

premiestnenia elektrickej siete, zo strany SC Maslenro SRL, 

ktoré by bolo uskutočnené spoločnosťou E- Distributie Banat 

SA. 
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Primátor:  Ioan – Radu Marginean 

 

Potvrdzuje legalitu: prednosta Alexander Gros 
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