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HOTĂRÂREA Nr. 130 
Din 17.08.2004 

privind acordul Consiliului local  asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea înfrăţirii 
oraşului Nădlac- România cu oraşul Krompachy- Slovacia 

 
Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

17.08.2004, 
Având în vedere : 

-    raportul secretarului oraşului Nădlac nr.7178/2004  
- prevederile art.14 şi art.38(2), lit. „x” din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală 
- adresa primăriei oraşului Krompachy nr.8881/2003 
- relaţiile de prietenie şi colaborare dintre oraşul Krompachy ( Slovacia ) şi 

oraşul Nădlac ( România ), conştienţi fiind de necesitatea dezvoltării 
relaţiilor de prietenie şi  colaborare la nivelul celor două localităţi, în 
domeniile de interes comun, conform legilor din cele două ţări 

- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, 
agricultură, juridică şi de disciplină 

- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 
protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală 

- avizul favorabil al comisiei pentru sănătate şi familie, muncă şi protecţie 
socială, protecţie copii, tineret şi sport 

- votul a 13 consilieri din totalul de 15 consilieri în funcţie, fiind prezenţi la 
şedinţa Consiliului local un număr de 13 consilieri 

În temeiul art.46(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art. 1. Se emite acordul de principiu al Consiliului local privind înfrăţirea 
oraşului Nădlac din România cu oraşul Krompachy din Slovacia, conform proiectului 
de hotărâre din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, proiect care 
va fi transmis Ministerului Afacerilor Externe spre avizare, ulterior fiind supus 
aprobării Consiliului local Nădlac. 

Art. 2.  Prezenta hotărâre se comunică : 
- primarului oraşului Nădlac 
- Ministerului Afacerilor Externe 
- Ministerului Administraţiei Publice 
- Primăriei oraşului Krompachy- Slovacia 
- Prefecturii judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 

 
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
                ŞTEFAN SZUCHANSZKI                         Secretar 
                                              ALEXANDRU GROS 
 
 
 
 
C.A./C.A. 
Hot. proiect infratire 
5 exp. 
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