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A/4                                    
HOTĂRÂREA Nr. 31 

din 28.02.2006 
privind numirea reprezentantului Consiliului Local Nădlac în cadrul 

consiliului consultativ  al Serviciului Centrului de Zi de îngrijire a copiilor 
Nădlac 

 
 Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.02.2006, 
 Având în vedere: 

- Referatul consilierului juridic din cadrul aparatului permanent de 
lucru al Consiliului Local Nădlac, nr.1725/2006 

- Adresa Serviciului Centrului de zi de îngrijire a copiilor Nădlac 
nr.1713/2006 

- 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 

- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social- culturale, culte, 
învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, 
protecţie copii, tineret şi sport 

- prevederile art.26 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Serviciului Centrului de zi de îngrijire a copiilor Nădlac, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local nr.12/30.01.2006 

- prevederile art.7 din anexa nr.2 din Hotărârea Guvernului 
nr.539/2005 pentru aprobarea nomenclatorului instituţiilor de 
asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a 
Regulamentului- cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de 
asistenţă socială,precum şi a Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.68/2003 privind serviciile 
sociale 

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

- votul a 12 consilieri din totalul de 15 consilieri în funcţie şi 
propunerile consilierilor, fiind prezenţi la şedinţa Consiliului local un 
număr de 13 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 numirea d-nei Orban Ecaterina Maria- consilier local 

Consiliul Local Nădlac, în cadrul consiliului consultativ  al Serviciului Centrului de Zi 
de îngrijire a copiilor Nădlac 
 Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică: 

- primarului oraşului Nădlac 
- persoanei desemnate prin prezenta hotărâre 
- Serviciului Centrului de zi Nădlac 
- Instituţiei Prefectului judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 
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