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HOTĂRÂREA Nr. 11 

din 30.01.2006 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului 

Nădlac pe anul 2006  
 
         Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit  în şedinţa extraordinară din 
data de 30.01.2006, 
          Având în vedere: 

- raportul primarului oraşului Nădlac nr.270/12.01.2006 
- 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 

- referatul d-lui consilier Kovacs Ştefan Andrei nr.9368/21.11.2005  
- referatul comisiei de activităţi social-culturale, culte, învăţământ, 

sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi 
sport nr.9482/25.11.2005, nr.255/11.01.2006  

- referatul Partidului Social Democrat nr.9483/25.11.2005 
- cererea d-lui Huszarik Pavel nr.9537/28.11.2005 
- referatul d-lui Roszkoş Ioan nr.9616/2005  
- propunere pentru buget al Serviciului Centrului de zi de îngrijire a 

copiilor Nădlac nr.10006/14.12.2005 
- cererea Clubului pensionarilor Nădlac nr.9982/14.12.2005 
- adresa Serviciului Centrului de zi de îngrijire a copiilor Nădlac 

nr.10006/15.12.2005 
- fundamentarea cheltuielilor la compartimentul asistenţă socială 

nr.10036/16.12.2005  
- solicitarea Parohiei Greco Catolice nr.10107/20.12.2005 
- referatul SC Apoterm Nădlac SA nr.10167/23.12.2005 
- referatul Bibliotecii oraşului Nădlac nr.10248/27.12.2005 
- Cererea Oficiului Parohial Evanghelic Lutheran Slovac din Nădlac 

nr.10265/27.12.2005 
- Cererea Asociaţiei Diaconia Evanghelică Nădlac nr.10349/28.12.2005 
- Adresele nr.10299, 10300, 10301 din 28.12.2005 a Grupului Şcolar 

„Jozef Gregor Tajovsky” Nădlac 
- Cererea Oficiului Parohial Evanghelic Lutheran Slovac din Nădlac 

nr.10342/30.12.2005 
- Cererea Parohiei Reformate din Nădlac nr.132/06.01.2006 
- Proiectul de venituri şi cheltuieli al secţiei de şah din cadrul Clubului 

polisportiv Victoria Nădlac nr.149/06.01.2006 
- Referatul compartimentului coordonare-achiziţii publice 

nr.140/06.01.2006 
- Referatul compartimentului administrativ- activitatea  arhivă 

nr.139/06.01.2006 
- Referat privitor la secţia fotbal din cadrul Clubului polisportiv Victoria 

Nădlac nr.148/06.01.2006 
- Adresa Societăţii Naţionale de Crucea Roşie din România, subfiliala 

oraş Nădlac nr.155/09.01.2006 
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- Proiect de buget pe anul 2006 a Casei de cultură Nădlac 
nr.160/09.01.2006 

- Referatul compartimentului relaţii cu publicul nr.216/10.01.2006 
- Adresa Consiliului Judeţean Arad de înaintare a Hotărârii nr.240 din 

05.01.2006, nr.126/05.01.2006 
- Cererea d-nei învăţătoare Laurincz Liţi nr.237/11.01.2006 
- Cererea Bisericii Romano Catolice, Parohia Nădlac nr.258/12.01.2006 
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul 

primăriei nr.293, 294, 295, 296/12.01.2006 
- Fundamentarea veniturilor şi cheltuielilor la taxa specială de 

salubrizare pe anul 2006, elaborată de către d-na Boari Ana- 
compartiment contabilitate din cadrul primăriei nr.314/16.01.2006 

- Referatul compartimentului asistenţă socială nr.357/17.01.2006 
- Nota de fundamentare pentru stabilirea cheltuielilor în vederea 

funcţionării SVSU Nădlac în anul 2006 nr.355/16.01.2006 
- Cererea Parohiei Ortodoxe Române Nădlac nr.334, 353/16.01.2006, 

nr.534, 535/23.01.2006 
- Referatul Serviciului Public Edilitar Gospodăresc nr.445/19.01.2006 
- Cererea CS Victoria Nădlac, Secţia Judo nr.438/19.01.2006 
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.45/2003 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare 

- prevederile Legii nr.379/2005 a bugetului de stat pe anul 2006 
- prevederile art.38(2), lit c, d, l din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare  
- Prevederile art.12 alin.3 lit.”b” din Legea nr.326/2001 privind serviciile 

publice de gospodărie comunală. 
- votul a 12 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,    
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se stabilesc veniturile şi repartizarea cheltuielilor proprii, veniturile 
şi repartizarea cheltuielilor activităţilor extrabugetare, din subvenţii, venituri 
proprii şi taxe speciale, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
  Art.2. Se aprobă lista de investiţii, conform anexei nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art.3. Se aprobă numărul de salariaţi, permanenţi şi temporari, şi fondul 
salariilor de bază pentru anul 2006, conform anexei nr.3, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art.4. Se aprobă programul de lucrări edilitar-gospodăreşti, reparaţii şi 
dotări pe anul 2005 finanţate din bugetul local, conform anexei nr.4 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5.  Prezenta hotărâre se comunică: 
- primarului oraşului Nădlac 
- compartimentului contabilitate din cadrul primăriei 
- Serviciului Centrului de Zi de îngrijire a copiilor Nădlac 
- Serviciului Public Edilitar Gospodăresc 
- Solicitanţilor care au efectuat cereri pentru bugetul anului 2006 
- Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 

 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE      
BODNĂRESCU VASILE CONSTANTIN                   SECRETAR 
                    ALEXANDRU GROS      
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