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HOTĂRÂREA Nr. 184 
din 15.09.2011 

privind avizarea unor  protocoale de colaborare  
 

 
 Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
15.09.2011, 
 Având în vedere: 

 Expunerea de motive a primarului orașului Nădlac nr.11488/2011 
 referatul șefului Serviciului Voluntar pentru Situații de urgență a 

orașului Nădlac nr.11293/05.09.2011 
 Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.107/08.07.2008 privind acordul 

de înfrățire între orașul Nădlac și orașul Jelsava din Slovacia 
 Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.57/25.11.1997 privind 

înfrățirea orașului Nădlac și orașul Totkomlos-Ungaria și adoptarea 
proiectului de acord de înfrățire dintre cele două localități 

 Declarațiile privind acordul semnării protocoalelor de colaborare, 
emise de cele două servicii voluntare din cele două tări   
( 11.440/07.09.2011) 

 Prevederile art.36 (7) lit.c din Legea nr.215/2001 a administrației 
publice locale, republicată, cu modificările și 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 avizează ”Protocolul de Colaborare” între Serviciul Voluntar pentru 
Situații de Urgență a orașului Nădlac și Serviciul de pompieri orăsenesc/Serviciul 
Voluntar de Pompieri al orașului Jelšava din Slovacia, conform anexei nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se avizează ”Protocolul de Colaborare” între Serviciul Voluntar pentru 
Situații de Urgență a orașului Nădlac și Asociația Pompierilor Voluntari al orașului 
Totkomlos din Ungaria, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: 
- primarului oraşului Nădlac 
- șefului SVSU Nădlac- d-lui Roszkoș Ioan 
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- Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios 
Administrativ, Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios 

 
 

Preşedinte de şedinţă               Contrasemnează pentru legalitate                     
  Unatinszki Andrei Ioan                                  Secretar 

  Gros Alexandru 
 

 


	din 15.09.2011

