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HOTĂRÂREA  NR. 4 

din 23.01.2006 
privind rectificarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local nr. 129/18.11.2005 

privind stabilirea criteriilor de acordare a venitului minim garantat 
pentru anul 2006 

 
 Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
23.01.2006; 
 Având în vedere: 
- referatul consilierului juridic din cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului Local 
Nădlac nr.254/2006 
- referatul nr.253/2006 a referentului cu probleme sociale din cadrul primăriei 
- 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 Legii nr.348/2004 privind denominarea monedei naţionale 
- Hotărârea Consiliului Local nr.129/18.11.2005 privind stabilirea criteriilor de acordare a 
venitului minim garantat pentru anul 2006 
- prevederile art.38(2) lit.s din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- votul a 14 consilieri din totalul de 15 consilieri aleşi în funcţie, fiind prezenţi la şedinţa 
Consiliului local un număr de 14 consilieri; 
 În temeiul art.46(1) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă rectificarea erorii materiale de la art.4 din Hotărârea Consiliului 
Local nr.129/18.11.2005, astfel : 
 « Art.4. Se stabilesc veniturile anuale şi lunare ce se pot obţine din creşterea şi 
valorificarea animalelor şi păsărilor declarate în gospodărie astfel: » 
 
Nr. crt. Specia Venit anual Venit lunar 

1 Vaci 372 31 

2 Tăuraşi 48 4 

3 Scroafe 264 22 

4 Porci  graşi 36 3 
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Nr. crt. Specia Venit anual Venit lunar 

5 Ovine 60 5 

6 Caprine 48 4 

7 Păsări 12 1 

8 Cabaline 348 29 

 
 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică: 

– Primarului oraşului Nădlac 
– referentului cu probleme de ajutor social 
– solicitanţilor de ajutor social, prin afişare la sediul primăriei 
– Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios  

   
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
BĂDNĂRESCU VASILE CONSTANTIN         SECRETAR     

               ALEXANDRU GROS        
 
 
 
 
 

C.A./C.A. 
Hot. modif. HCL 129                                                                                                
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