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HOTĂRÂREA  nr. 10 
din 25.02. 2003 

privind acordarea avizului pentru investiţia  „Conductă de interconectare a Sistemului Naţional 
de Transport SNT cu sistemul  de Transport Gaze Vest - European pe direcţia Szeged  Ungaria -   

Nădlac -  Arad” 

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 .02.2003 având în vedere: 

Cererea  Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale, înregistrată  sub numărul 998  din 11.02.2003. 

1. Planul  urbanistic General al  oraşului Nădlac, aprobat prin Hotărârea Consiliului Oraşului 
Nădlac  nr. 59 din 10.08.1999 

2. Pevederile art.38 (2) lit.”c” din Legea administraţiei publice locale nr.215 din 2001,  

3. Avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului , şi urbanism, protecţia mediului şi 
turism, administraţie publică locală. 

4. Aviz favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, juridică şi de 
disciplină. 

5. Votul favorabil a 16 consilieri, din totalul de 17  consilieri aflaţi în funcţie, fiind prezenţi la 
şedinţa Consiliului Local un nr. de 16 consilieri. 

În temeiul art.46(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se avizează favorabil traseul conductei de interconectare a sistemului naţional de transport 
cu sistemul de transport gaze vest - european pe teritoriul administrativ al oraşului Nădlac conform planului 
de situaţie anexat , care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică: 
• Primarului oraşului Nădlac 
• Compartimentelor de specialitate interesate 
• Prefecturii judeţului Arad, Direcţia pentru controlul de legalitate a actelor şi contencios administrativ 

 
 
 

                                     Contrasemnat pentru legalitate 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                            SECRETAR 
Dr.  ECATERINA   ORBAN                                                  Jurist ALEXANDRU GROS 
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