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HOTĂRÂREA Nr. 147 

din 30.09.2004 
privind emiterea, în vederea iniţierii procedurii prevăzute de Legea nr. 52/2003 

privind transparenţa decizională în administraţia publică, a acordului de principiu 
asupra proiectului de hotărâre privind obligaţiile şi răspunderile care revin 

instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a 
localităţii 

 
 Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.09.2004, 
 Având în vedere: 

- Referatul secretarului oraşului Nădlac nr.8255/2004 
- Referatul consilierului local din partea Partidului Social Democrat, d-l Kovacs 

Ştefan Andrei nr.7630/2004 
- Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea 

localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.2/2001 privind regimul 

juridic al contravenţiilor; 
- Prevederile Legii nr. 137/1995 privind protecţia mediului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Prevederile art. 38 (2), lit. l, lit. r şi alin (3) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001; 
- Prevederile Ordonanţei de urgenţă nr.195/2002 privind noul Cod rutier 
- Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică 
- 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 
- Votul a 15 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, în vederea iniţierii procedurii prevăzute 

de Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
asupra proiectului de hotărâre privind obligaţiile şi răspunderile care revin 
instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a 
localităţii. 

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