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HOTĂRÂREA Nr. 32 
din 28.02.2006 

privind acceptarea de donaţie a unei pompe mobile tractate, proprietatea  
Consiliului Local Jelsava din Slovacia 

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

- Referatul primarului oraşului Nădlac, nr.1750/2006 
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local 

nr.1746/2006 
- 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 

- decizia Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Arad 
nr.426/17.10.2006, înregistrată la primăria oraşului Nădlac 
nr.1734/2006 

- Hotărârea Consiliului Local Jelsava nr.559 din 14.12.2005, 
înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr.1737/2006 

- Contractul de donaţie nr.1675/2005, înregistrată la primăria 
oraşului Nădlac sub nr.1739/2006 

- prevederile art.801, art.814 din Codul Civil Român 
- prevederile art..38(2), lit.f din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, cu modificările şi completările 
ulterioare 

- votul a 13 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 acceptarea de donaţie a unei pompe mobile tractate, 

proprietatea  Consiliului Local Jelsava din Slovacia. 
 Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică: 

- primarului oraşului Nădlac 
- Consiliului Local al oraşului Jelsava 
- Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul 

primăriei 
- Instituţiei Prefectului judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 
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