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HOTĂRÂREA Nr. 102 

din 20.09.2005 
privind aprobarea deplasării în străinătate a primarului oraşului Nădlac, d-l Vasile 

Ciceac 
 
 
 
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

20.09.2005, 
Având în vedere: 

- raportul primarului oraşului Nădlac nr.7462/2005 
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.178/16.11.2004 privind aprobarea 

aderării oraşului Nădlac la Asociaţia Oraşelor din România ( AOR ) şi plata 
cotizaţiei către AOR 

- Invitaţia Asociaţiei Internaţionale a oraşelor cu personalitate, nr.7421/2005 
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr.518/1995 privind unele drepturi şi 

obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor 
misiuni cu caracter temporar 

- prevederile art.38(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, cu modificările şi completările ulterioare 

- prevederile Legii nr.393/2004- Statutul aleşilor locali 
- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

protecţia mediului şi turism, administraţie publică locală; 
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 

juridică şi de disciplină; 
- votul pentru a 15 consilieri din totalul de 15 consilieri aflaţi în funcţie, fiind 

prezenţi la şedinţa Consiliului local un număr de 15 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 deplasarea în străinătate ( SUA ) în Oklahoma City, Oklahoma, 
în perioada 21-27.09.2005, a primarului oraşului Nădlac, d-l Vasile Ciceac. 

Art.2. Se aprobă cheltuielile legate de deplasare până la aeroportul din 
Budapesta, cheltuielile reprezentând diurna, în cuantum de 287 dolari şi taxa viză, în 
cuantum de 100 dolari, cheltuielile fiind achitate din bugetul Consiliului local. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: 
• Primarului oraşului Nădlac, 
• Compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei 
• Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 
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C.A./C.A. 
Hot aprobare deplasare  
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