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HOTĂRÂREA Nr. 66 
din 27.04.2004  

privind stabilirea indemnizaţiilor cuvenite membrilor Comisiei pentru vânzarea spaţiilor 
comerciale şi de prestări servicii, conform Legii nr. 550/2002 

 
 

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.04.2004, 
Având în vedere : 
- Referatul primarului oraşului Nădlac nr.4559/2004 
- Prevederile art.6, alin.6 din Legea nr.550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale 

şi de prestări servicii proprietatea statului aflate în administrarea consiliilor locale,  
- Prevederile art.154 din NM din27.11.2002 de aplicare a Legii nr.550/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare 
- Instrucţiunile Ministerului Finanţelor Publice nr.370886/19.03.2003, 
- Prevederile  Hotărârii Guvernului  nr.1115/2003 pentru stabilirea salariului de bază 

minim brut pe ţară garantat în plată 
- prevederile art.38 (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală 
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 

juridică şi de disciplină 
- votul a 16 consilieri din totalul de 17 consilieri în funcţie, fiind prezenţi la şedinţa 

Consiliului local un număr de 16 consilieri 
În temeiul art.46(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
 

Art. 1. Se stabileşte indemnizaţia în cuantumul unui salariu minim pe economie, 
conform Instrucţiunilor Ministerului Finanţelor Publice nr.370886/19.03.2003 cuvenită 
membrilor comisiei Nădlac şi a secretarului comisiei pentru activitatea prestată privind vânzarea 
spaţiilor comerciale şi de prestări servicii proprietatea statului aflate în administrarea consiliilor 
locale. 

Art. 2. Respectiva indemnizaţie va fi maxim pe o lună, indiferent de numărul şedinţelor 
lunare. 

Art. 3. Prezenta hotărâre abrogă prevederile Hotărârii Consiliului local nr.11/25.02.2003 
privind aprobarea cuantumului indemnizaţiei membrilor comisiei pentru vânzarea spaţiilor 
comerciale în baza legii nr.550/2002. 
 Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică : 

- primarului oraşului Nădlac 
- membrilor comisiei pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări servicii 
- Prefecturii judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 
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