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HOTĂRÂREA Nr. 133 
din 18.11.2005 

privind completarea Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.105/20.09.2005 privind constituirea 
Poliţiei Comunitare, ca serviciu public în cadrul aparatului propriu de specialitate al 

Consiliului local Nădlac 
 

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 18.11.2005, 
Având în vedere : 

- Referatul primarului oraşului Nădlac nr.9026/2005 
- Referatul consilierului juridic din cadrul aparatului permanent de lucru al 

Consiliului Local Nădlac nr.9005/2005 
- 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 
- Extras CF nr.8661 Nădlac 
- Prevederile Legii nr.371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Poliţiei Comunitare, cu modificările şi completările ulterioare 
- Prevederile art.38(2), lit.”f” din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, cu modificările şi completările ulterioare 
- votul PENTRU a 12 consilieri din totalul de 15 aflaţi în funcţie, fiind prezenţi 

la şedinţa Consiliului Local un număr de 12 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 completarea Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.105/20.09.2005 
privind constituirea Poliţiei Comunitare, ca serviciu public în cadrul aparatului propriu de 
specialitate al Consiliului local Nădlac, astfel:  

„Art.7. Se stabileşte ca sediul serviciului Poliţiei Comunitare imobilul situat în oraşul 
Nădlac, str. G. Enescu, nr.85, parcela cu nr. top.2478/2/1, evidenţiat în CF nr.8661 Nădlac.”  
 Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică : 

- primarului oraşului Nădlac 
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei 
- Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 

 
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ               CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE 
                Kiszel Iudita Maria                                 Secretar 

                                        Alexandru Gros 
 
 
 

C.A./C.A. 
Hot. aprobare sediu Pol. comunitara 
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