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HOTĂRÂREA NR.185
din 18.12.2009

privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi  funcţionare a
Consiliului Local al oraşului Nădlac

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
18.12.2009,

Având în vedere :
- expunerea de motive a viceprimarului oraşului Nădlac nr.16140/2009 
- referatul consilierului juridic din cadrul aparatului permanent al 

consiliului nr.16139/2009
- prevederile art. 36(3)lit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.106/08.07.2008 privind 

modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Local Nădlac

- Prevederile Legii nr.393/2004, privind statutul aleşilor locali, cu 
modificările şi completările ulterioare

- 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

În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E :

Art.1. Se aprobă modificarea şi completarea “REGULAMENTULUI DE 
ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC”, conform Anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează secretarul
oraşului Nădlac şi consilierul juridic din aparatul permanent al consiliului local. 

Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică:
-     Primarului oraşului Nădlac ;
- cetăţenilor prin  afişare la sediul Primăriei.
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Direcţia Controlul Legalităţii Actelor, 

Juridic, Relaţii Publice şi Secretariat – Compartimentul Controlul Legalităţii 
Actelor şi Contencios .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ       SECRETAR
           SORIN IVAN ŞPROCH    ALEXANDRU GROS
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