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HOTĂRÂREA nr.17
din 19.01.2010

privind aprobarea Planului de acţiune locală din cadrul proiectului Phare RO 2004

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19.01.2010,
Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.397/2010
- referatul d-lui Farkaş Ştefan, referent din cadrul primăriei oraşului Nădlac

nr.324/2010
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.162/30.10.2007 privind aprobarea

protocolului care se va încheia cu Secretariatul General al Guvernului şi Agenţia Naţională
pentru Romi

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.26/28.02.2008 privind avizul Consiliului
Local Nădlac referitor la recunoaşterea Grupului de iniţiativă „Speranţa” Nădlac din cadrul
proiectului Phare RO 2004

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi
sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.430/2001 privind aprobarea Strategiei
Guvernului României pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor, cu modificările şi completările
ulterioare

- prevederile art.36(2), lit.”e”, (7), lit.”c” din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, 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,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Planul de acţiune locală din cadrul proiectului Phare RO 2004, pentru
anul 2010, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- d-lui Farkaş Ştefan
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Direcţia Controlul Legalităţii Actelor,

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