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A/4                                                                                                                   
HOTĂRÂREA Nr. 150 

din 20.12.2005 
 privind modificarea art.4 din Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr. 
119/18.10.2005 privind documentele necesare în vederea realizării 

obiectivelor de investiţii cuprinse în Programul de Dezvoltare a Infrastructurii 
în Oraşele Mici şi Mijlocii (SAMTID) Faza a II-a 

 
         Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit  în şedinţa extraordinară 
din data de 20.12.2005, 
          Având în vedere: 

- Referatul primarului oraşului Nădlac nr.10031/2005 
- Referatul consilierului juridic din cadrul aparatului permanent de lucru 

al Consiliului Local Nadlac nr.10033/2005 
- Adresa Consiliului Judeţean Arad nr.10000/2005 
- Hotărârea Consiliului local nădlac nr.119/18.10.2005 privind 

documentele necesare în vederea realizării obiectivelor de investiţii 
cuprinse în Programul de Dezvoltare a Infrastructurii în Oraşele Mici şi 
Mijlocii ( Samtid ) Faza a II-a 

- 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 

- prevederile art.38(2), lit „x”, „y” din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare 

- prevederile O.U.G. nr.45/2003 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare 

- votul a 14 consilieri din totalul de 15 consilieri 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  

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. Se aprobă modificarea art.4 din Hotărârea Consiliului Local 

Nădlac nr.119/18.10.2005 privind documentele necesare în vederea realizării 
obiectivelor de investiţii cuprinse în Programul de Dezvoltare a Infrastructurii 
în Oraşele Mici şi Mijlocii ( SAMTID ) Faza a II-a, astfel: 

„Art.4. Se aprobă contractarea de către oraşul Nădlac a împrumutului 
de la B.E.I. necesar cofinanţării obiectivului de investiţii cuprins în etapa a II-a 
a Programului SAMTID, cu o valoare de 696.658,45 Euro, în temeiul art.1 din 
O.U.G. nr.113/2004, aprobată prin Legea nr.23/2005.” 
 Art.2.  Prezenta hotărâre se comunică: 
    - primarului oraşului Nădlac 
   - compartimentului contabilitate din cadrul primăriei 
  - Consiliului Judeţean Arad 
  - Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Arad 
   - Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
KISZEL IUDITA MARIA                                     Secretar 
               ALEXANDRU GROS 
C.A./C.A. 
Hot. Samtid 
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