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H O T Ă R Â R E A   N r.32 

din 27.02.2004 
privind participarea Consiliului local Nădlac la finanţarea activităţii de protecţie a copilului aflat 

în dificultate, a celui cu handicap, precum şi a persoanei majore care beneficiază 
de protecţie 

 
              Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2004, 
              Având în vedere: 

- referatul nr.1789/2004 a referentului cu probleme  sociale prin care propune 
participarea Consiliului local Nădlac la finanţarea activităţii de protecţie a copilului; 

- prevederile art.4(2) din Hotărârea Guvernului României nr.457 din 02.06.2000 
privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire a nivelului contribuţiei 
comunităţilor locale la finanţarea activităţii de protecţie a copilului aflat în dificultate, 
a celui cu handicap precum şi a persoanei care beneficiază de protecţie în condiţiile 
art.19 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.26 din 1997 republicată; 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.26/1997 privind protecţia 
copilului aflat în dificultate 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr.5 din 29.01.2004; 
- Avizul favorabil al Comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 

juridică şi de disciplină;  
- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, 

sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport; 
- votul a 15 consilieri din totalul de 17 consilieri aflaţi în funcţie, fiind prezenţi la 

şedinţa Consiliului local un număr de 17 consilieri; 
              În temeiul art.46(1) din Legea 215 / 2001 privind administraţia publică locală 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

ART.1. Se aprobă participarea Consiliului local Nădlac la finanţarea activităţii de 
protecţie a copilului sau a persoanei majore cu o contribuţie de 25% din costul anual pentru 
fiecare copil sau persoană majoră protejată care provin din raza teritorială a oraşului Nădlac. 

              ART.2. Costul pe anul 2004 pentru un copil sau o persoană majoră care beneficiază de 
protecţie în condiţiile art.19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr.26/1997 este 
stabilit prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.5 din 29.01.2004  la suma de  39.269.708 
lei/an/asistat. 
              ART.3. Primăria oraşului Nădlac va vira contribuţia lunară ce reprezintă 1/12 din 
contribuţia anuală până la data de 10 ale fiecărei luni în contul Consiliului Judeţean 
nr.39.02.04.3519941 deschis la Trezoreria municipiului Arad. 
              ART.4. Plata contribuţiei se suspendă sau încetează, după caz, începând cu luna 
următoare celei în care a intervenit modificarea în situaţia copilului sau a persoanei majore. 
              ART.5. Înepând cu 01.03.2004 Hotărârea Consiliului local Nădlac nr.12 din 25.02.2003 
se abrogă. 
 
              ART.6. Prezenta hotărâre se comunică: 



                           - primarului oraşului Nădlac 
                           - Direcţiei Economice a Consiliului judeţean Arad 
                           - compartimentului contabilitate din cadrul Primăriei oraşul Nădlac 
                           - Prefecturii judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 
 
 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
           Coşuleanu Mircea                                             Secretar 
             Alexandru Gros 
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