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HOTĂRÂREA Nr. 135 
din 08.09.2004 

privind emiterea acordului de principiu pentru  documentaţia privind bugetul local 
detaliat la veniturile pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, titluri, 
articole de cheltuieli şi subcapitole pe anul 2005 şi estimările pe anii 2006-2008 

 
 

 Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 
08.09.2004, 
 Având în vedere: 

- Referatul primarului oraşului Nădlac nr.7949/2004 
- Referatul compartimentul „Contabilitate” , nr.7948/2004 
- Adresa DGFP Arad nr.20756/2004 şi documentaţia privind bugetul local detaliat la 

veniturile pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de 
cheltuieli şi subcapitole pe anul 2005 şi estimările pe anii 2006-2008 

- Prevederile art.38(2), lit. „d”   din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală 

- 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, administraţia publică locală 

- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social culturale, culte, învăţământ, sănătate 
şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport 

- Votul a 14 consilieri din totalul de 15 consilieri în funcţie, fiind prezenţi la şedinţa 
Consiliului local un număr de 15 consilieri 
În temeiul art.46(1) din Legea nr.215/2001privind administraţia publică locală, 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art. 1. Se emite acordul de principiu pentru documentaţia privind bugetul local detaliat  

la veniturile pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli şi 
subcapitole pe anul 2005 şi estimările pe anii 2006-2008 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică: 
- primarului oraşului Nădlac 
- Compartimentului contabilitate din cadrul primăriei 
- Prefecturii judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 

 
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE 
                Ştefan Szuchanszki          Secretar 

                             Alexandru Gros 
 
 
 
C.A./C.A. 
Hot. acord princ./5 exp. 
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