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ROMÂNIA
____________________________________________________________________

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  Judeţul Arad

e-mail : office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

HOTĂRÂREA NR.89
din 27.05.2010

privind aprobarea asocierii Oraşului Nădlac- România cu Oraşul Novy Bydzov- Cehia

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
27.05.2010,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.5287/2010
- referatul compartimentului informatizare din cadrul primăriei

nr.2421/2010
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.65/30.03.2010 privind avizul de

principiu referitor la asocierea Oraşului Nădlac cu Oraşul Novy Bydzov-
Cehia

- adresa Ministerului Afacerilor Externe, Direcţia Drept Internaţional şi
Tratate, nr.H2-1/1632/15.04.2010, înregistrată la primăria oraşului
Nădlac sub nr.4549/20.04.2010

- adresa Ministerului Administraţiei şi Internelor, Direcţia Afaceri
Europene şi Relaţii Internaţionale nr.59479/26.04.2010, înregistrată la
primăria oraşului Nădlac sub nr.4690/26.04.2010

- adresa Ministerului Afacerilor Externe, Direcţia Drept Internaţional şi
Tratate, nr.H2-1/1857/04.05.2010, înregistrată la primăria oraşului
Nădlac sub nr.4993/05.05.2010

- adresa Ministerului Administraţiei şi Internelor, Direcţia Afaceri
Europene şi Relaţii Internaţionale nr.59549/10.05.2010, înregistrată la
primăria oraşului Nădlac sub nr.5223/11.05.2010

- 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.590/2003 privind tratatele, cu modificările şi
completările ulterioare

- prevederile art.15-16, art.36(2), lit.e, (7), lit.b, c din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare

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

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă asocierea Oraşului Nădlac din România cu Oraşul Novy Bydzov
din Cehia, conform documentului de asociere anexat la prezenta hotărâre.
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Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- Ministerului Afacerilor Externe, pentru aviz de conformitate
- Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru aviz de conformitate
- Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei
- Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Instituţiei Prefectului- judeţul Arad,

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
LUPŞA EUGEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS


