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HOTĂRÂREA Nr. 42 
din 07.04.2006  

privind repartizarea sumelor de bani din bugetul Consiliului local Nădlac pentru cultele: 
ortodox român, evanghelic, greco-catolic, ortodox sârb, reformat, romano-catolic 

 
 

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
07.04.2006, 

Având în vedere : 
- Referatul consilierului juridic din cadrul aparatului permanent de lucru al 

Consiliului Local Nădlac nr.2770/2006 
- Referatul Compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei 

nr.2951/2006 
- Cererea Parohiei Greco-Catolice din Nădlac nr.10107/2005 
- Cererea Parohiei Ortodoxe Sârbe din Nădlac nr.1325/2006  
- Cererea Oficiului Parohial Evanghelic Lutheran Slovac din Nădlac nr.10265/ 

2005, 2761/2006 
- Cererea Bisericii Reformate nr.132/2006, 1315/2006  
- Cererea Bisericii Ortodoxe Române nr.334,353, 534,2045/2006 
- Cererea Parohiei Romano- Catolice Nădlac nr.258, 2009/2006 
- prevederile art.38 (2), lit.”n” şi „p” din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare 
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.45/2003 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare 
- Avizul favorabil al comisiei  pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală 
- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 

juridică şi de disciplină 
- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social- culturale, culte, învăţământ, 

sănătate şi familie, muncă şi   protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport 
- votul a 9 consilieri din totalul de 15 consilieri 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 repartizarea sumelor de bani din bugetul Consiliului Local Nădlac 
cultelor de pe raza oraşului Nădlac, astfel: 

- cultul ortodox român- 11.500 lei- cu destinaţia de construire casă mortuară 
- cultul ortodox sârb- 2500 lei- cu destinaţia de finalizare a lucrărilor interioare 

la Biserică 
- cultul evanghelic- 11500 lei- cu destinaţia de realizare a racordării la 

canalizarea oraşului a clădirii parohiei, demarare proiect construire casa 
pensionarilor 

- cultul greco-catolic- 3000 lei- cu destinaţia de finisare a lucrărilor de la Biserică 
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- cultul reformat- 2500 lei- cu destinaţia de continuare a lucrărilor de reparaţii la 
locaşul de cult 

- cultul romano-catolic- 9000 lei- cu destinaţia de introducere încălzire centrală 
în Biserică 

 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică : 
- primarului oraşului Nădlac 
- cultelor nominalizate în prezenta hotărâre 
- Instituţiei Prefectului judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 

 
 
           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
   BODNĂRESCU VASILE CONSTANTIN              Secretar 
                                  ALEXANDRU GROS 
 
 
 
 
 
 
C.A./C.A. 
Hot. repartizare sume culte 
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