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HOTĂRÂREA Nr. 95 
din 09.08.2005 

privind stabilirea cuantumului maxim şi condiţiile de acordare a unui ajutor financiar 
 

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 09.08.2005, 
Având în vedere : 

- Referatul consilierului local d-na Mazuch Marinela nr.5821/2005  
- Raport de evaluare detaliată a familiei Radu Maria nr.31/06.06.2005, 

înregistrat la primăria oraşului Nădlac sub nr.5822/2005 
- Raport de constatare nr.5823/2005  
- Ancheta socială privind situaţia familială a minorului Radu Ştefan Cristian 

nr.11463/2004 
- Ancheta socială privind situaţia familială a minorului Radu Anghelin Gabriel  

nr.11463/2005 
- Prevederile art.38(2), lit.”s” din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, cu modificările şi completările ulterioare 
- Prevederile art.45, alin.2, art.121, art.122 din Legea nr.272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului 
- avizul FAVORABIL al comisiei pentru activităţi economico-financiare, 

agricultură, juridică şi de disciplină 
- avizul FAVORABIL al comisiei pentru sănătate şi familie, muncă şi protecţie 

socială, protecţie copii, tineret şi sport 
- avizul FAVORABIL al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală 
- votul PENTRU a 13 consilieri din totalul de 15 aflaţi în funcţie, fiind prezenţi la 

şedinţa Consiliului Local un număr de 14 consilieri, 
În temeiul art.46(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
HOTĂRĂŞTE  : 

 
Art. 1. Se aprobă acordarea unui ajutor financiar pentru familia Radu ( mama Radu 

Maria, CI Seria AR nr.234131, CNP 2790611062974, tatăl Radu Cristian Adrian, CI Seria AR , 
nr.234130, CNP 1730103521598 ), domiciliată în oraşul Nădlac, str. Calea Recoltei, nr. 9, 
cuantumul maxim care se poate acorda prin dispoziţia primarului oraşului Nădlac este de 
2.500 lei. 

Art.2.  Suma se va aloca din bugetul local doar cu condiţia încheierii unui antecontract 
de vânzare-cumpărare întocmit de un notar public care va avea ca obiect achiziţionarea 
imobilului situat în oraşul Nădlac, str. Recoltei, nr.9, str. Dr. M. Luther, nr.1. 

Art.3. Se împuterniceşte d-na consilier local Mazuch Marinela, atât de  a ridica suma de 
la casieria primăriei în limita celei prevăzute la art.1, cât şi de a se prezenta la notar public în 
vederea obţinerii actului notarial. 
 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică : 

- primarului oraşului Nădlac 
- compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei 
- serviciului centrului de zi de îngrijire a copiilor Nădlac 
- familiei Radu 
- Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 
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