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HOTĂRÂREA nr.6 

Din 11.01.2005 
privind modificarea art.8 din Hotărârea Consiliului local nr.190/23.12.2004 privind 

"Condiţiile de refacere a sistemului rutier şi pietonal 
de pe teritoriul oraşului Nădlac” 

 
Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 11.01.2005,  
Având în vedere : 
- referatul consilierului juridic din cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului 
local Nădlac nr.100/2005 
- Hotărârea Consiliului local nr.190/23.12.2004 privind „ Condiţiile de refacere a 
sistemului rutier şi pietonal de pe teritoriul oraşului Nădlac” 
- prevederile Ordonanţei nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor 
- prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi 
completările ulterioare 
- prevederile Legii nr.50/1991, cu modificările şi completările ulterioare 
- 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 13 consilieri din totalul de 15 consilieri în funcţie, fiind prezenţi la şedinţa 
Consiliului local un număr de 13 consilieri 
 În temeiul art. 38(2), lit. "f" şi "I", art. 46 şi art.99 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.8 din Hotărârea Consiliului local 
nr.190/23.12.2004 privind "Condiţiile de refacere a sistemului rutier şi pietonal de pe 
teritoriul oraşului Nădlac”, astfel: 
 „Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă de la 20.000.000 la 25.000.000 lei.” 
 Art.2.Prezenta hotărâre se comunică: 

- primarului oraşului Nădlac 
- Compartimentului Administrarea Patrimoniului Local din cadrul 

primăriei 
- Compartimentului Urbanism din cadrul primăriei 
- Deţinătorilor de reţele, persoane juridice care execută lucrări 

planificate sau de intervenţie la reţelele de utilităţi 
- Prefecturii judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 
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