
JURIDIC 08.12.2014

HOTĂRÂREA Nr.148
Din 08.12.2014

privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de
08.12.2014

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
08.12.2014,

Având în vedere:
- prevederile art.43 din Legea nr.251/2001 privind administraţia publică

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul art.45(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din
data de 08.12.2014, din anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ– Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR
FAUR MARIA CARMEN ALEXANDRU GROS

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

_____________________________________________________________
ORAŞ NĂDLAC

Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300
e-mail :office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro
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Anexa la
Hotărârea Consiliului local nr.148/08.12.2014

ORDINEA DE ZI

A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC DIN DATA DE
08.12.2014

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a
Consiliului local din data de 08.12.2014.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 25.11.2014.

3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Consiliului Local Nădlac pentru anul 2014.

4.Diverse.

PREŞEDINTE DE
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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HOTĂRÂREA Nr.149
Din 08.12.2014

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de
25.11.2014

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
08.12.2014,

Având în vedere:
- prevederile art.42(5) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul art.45(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data
de 25.11.2014, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ– Compartimentul Juridic și Controlul  Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR
FAUR MARIA CARMEN ALEXANDRU GROS

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

_____________________________________________________________
ORAŞ NĂDLAC

Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300
e-mail :office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro
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ROMÂNIA Anexa la HCL nr.149/08.12.2014
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

PROCESUL VERBAL
al desfăşurării şedinţei ordinare din data de 25.11.2014 a Consiliului local Nădlac

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 25.11.2014 a fost
convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.716/18.11.2014, prin convocator
şi înmânarea invitaţiilor.

La lucrările şedinţei participă următorii consilieri: Paliș Gligor, Ambrus Lubomir Ivan,
Harazin Andrei, Mazuch Marinela Luminița Felicia, Lupșa Eugen, Bodnărescu Vasile
Constantin, Paladie Răzvan Florin, Faur Maria Carmen, Hălmăjan Maria, Balint Ioan Iaroslav,
Porubski Ioan Dușan, Kszenics Pavel Șomrak Dușan- viceprimar. Lipsesc consilierii: Kovacs
Ștefan Andrei, Kiszel Dușan.

La ședință mai participă d-l secretar Gros Alexandru, d-l Gondec Pavel- șef serviciu
buget din cadrul primăriei, d-l Aldea Ioan și d-na Ilieș Ioana Dorina- compartiment
administrarea patrimoniului local, d-l Mărginean Ioan- locuitor, d-l Iamrișka Cristian-
inspector NT-TV. D-l primar lipsește motivat, fiind pe teren la asfaltare drum Csanadpalota.

Deoarece la ședință este prezentă majoritatea consilierilor aflați în funcție, d-l secretar
declară şedinţa legal constituită.

Preşedintele de şedinţă, d-na Faur Maria, prezintă proiectul ordinei de zi al şedinţei
Consiliului Local de astăzi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului
local din data de  25.11.2014.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 25.11.2014.

3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului
Local Nădlac pentru anul 2014.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local aferente trimestrului
III al anului 2014.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Indicatorilor de performanță pentru serviciul
public de salubrizare pentru orașul Nădlac

6.Proiect de hotărâre privind încetarea suspendării aplicării Hotărârii Consiliului Local
Nădlac nr.96/29.07.2014.

7.Proiect de hotărâre privind rectificarea Planului de investiții pe anul 2014 pe
domeniul public al Orașului Nădlac concesionat Companiei de Apă Arad S.A., care se
realizează din fonduri IID ( Fond de Întreținere Înlocuire și Dezvoltare ).

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii, la cerere, a contractelor de
închiriere, încheiate în baza Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.56/30.03.2004, referitor la
folosinţa unor terenuri proprietatea Statului Român şi proprietatea privată a oraşului,
terenuri ocupate de către deţinătorii de garaje, proprietatea persoanelor fizice şi juridice.

9.Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței parcelei nr. top.190/1, evidenţiată
în CF nr.767 Nădlac și trecerea în proprietatea privată a Orașului.

10.Diverse.
D-l viceprimar propune introducerea pe ordinea de zi a următorului punct:

- Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2015-2016 în
cadrul unității administrativ-teritoriale Nădlac, care să fie trecut înainte de Diverse.

Deoarece nu sunt alte propuneri sau modificări referitor la ordinea de zi, preşedintele
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de şedinţă supune la vot „Proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei
ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 25.11.2014”, care este aprobat cu 13 voturi
DA, votul necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor
prezenţi ( 7 voturi ).

Se trece la pct.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței
extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 06.11.2014.

Preşedintele de şedinţă întreabă consilierii dacă sunt obiecţiuni sau completări
referitor la procesul verbal.

Deoarece nu sunt obiecţiuni sau completări, se supune la vot „proiectul de hotărâre
privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din
data de 06.11.2014”, cu propunerea de completare, acesta fiind aprobat cu 13 voturi DA,
votul necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi
( 7 voturi ).

Se trece la pct.3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli al Consiliului Local Nădlac pentru anul 2014.

Din partea celor 3 comisii de specialitate se acordă aviz nefavorabil, astfel că se trece
la analiza fiecărui punct propus spre rectificare, conform referatului compartimentului
contabilitate- casierie:

1. se diminuează cu suma de 33.000 lei la Capitolul Autorităţi publice, cod 51.02, Titlul
Cheltuieli de personal, cod 51.02.10 de la salarii administraţie, se majorează cu suma
de 33.000 lei la Capitolul Asigurări şi asistentă socială, cod 68.02, Titlul Cheltuieli de
personal, cod 68.02.10 pentru asistenţi personali- se supune la vot- 13 voturi DA

2. se diminuează cu suma de 4.000 lei la Capitolul Protecţia mediului, cod 74.02, Titlul
Bunuri şi servicii, cod 74.02.20 de la salubritate, se majorează cu suma de 4.000 lei la
Capitolul Protecţia mediului, cod 74.02, Titlul Bunuri şi servicii, cod 74.02.20 pentru
ecarisaj- se supune la vot- 13 voturi DA

3. se diminuează cu suma de 79.000 lei la Capitolul Cultură recreere şi religie, cod
67.02, Titlul Cheltuieli de capital, cod 67.02.71 de la obiectivul Teren sport fotbal, lista
de investiţii se modifică cu suma sus menţionată; se majorează cu suma de 26.000 lei
la Capitolul Autorităţi publice, cod 51.02, Titlul Bunuri şi servicii, cod 51.02.20 pentru:
protocol = 3.000 lei, servicii consultanta infiintare Pact Teritorial = 23.000 lei
D-l Gondec Pavel face precizarea că este vorba despre strategia de dezvoltare a

localității, iar referitor la protocol, sumele aprobate au fost consumate aproape în totalitate
cu ocazia sărbătoririi Zilelor orașului.
- 3000 lei protocol- 13 voturi DA
- 23.000 lei consultanta infiintare Pact Teritorial- 11 voturi DA, 2 abținere: Porubski Ioan,
Paladie Răzvan.
- se majorează cu suma de 5.000 lei la Capitolul Alte servicii publice generale, cod 54.02,
Titlul Bunuri şi servicii, cod 54.02.20 pentru telecomunicaţii.

D-l Gondec Pavel susține că este vorba despre chetuielile de telefonie, internet
serviciul de evidență a populației, deoarece sumele aprobate nu sunt suficiente până la
sfârșitul anului, este vorba despre linii securizate obligatorii, eventual se va lua legătura cu
serviciul de la Arad, pentru a se analiza dacă se poate renunța la una din cele 3 linii,
deoarece sunt destul de costisitoare.

- propunere de majorare cu suma de 5000 lei pentru telecomunicații este supusă la
vot și aprobată cu 12 voturi DA, 1 abținere Balint Ioan
- se majorează cu suma de 15.000 lei la Capitolul Cultură recreere şi religie, cod 67.02, Titlul
Bunuri şi servicii, cod 67.02.20 pentru întreţinere zone verzi şi parcuri.

D-l Gondec Pavel precizează că este vorba de facturi restante neachitate, întreținerea
parcului central, cheltuielile lunare pentru întreținerea acestuia ridicându-se la suma de
aproximativ 6000 lei.
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- propunere de majorare cu suma de 15000 lei pentru întreținere zone verzi și parcuri
este supusă la vot și aprobată cu 11 voturi DA, 2 abținere Porubski Ioan, Paladie Răzvan
- se majorează cu suma de 8.000 lei la Capitolul Cultură recreere şi religie, cod 67.02, Titlul
Alte cheltuieli, cod 67.02.59 pentru secţia Arte Marţiale, pronunțate 13 voturi DA
- se majorează cu suma de 25.000 lei la Capitolul Autorităţi publice, cod 51.02, Titlul Fonduri
de rezervă, cod 51.02.50 pentru rezerva primarului, pronunțate 12 voturi DA, 1 abținere
Porubski Ioan

4. se diminuează cu suma de 8.500 lei la Casa de cultură, cod 67.10, Titlul Cheltuieli
de capital, cod 67.10.71 de la obiectivul Climatizare si venţilaţie scenă, lista de
investiţii se modifică cu suma sus menţionată, se majorează cu suma de 8.500 lei la
Casa de cultură, cod 67.10, Titlul Bunuri şi servicii, cod 67.10.20 pentru sărbători de
Crăciun cadouri şi pom,

D-l Lupșa Eugen întreabă dacă există vreun program pentru Crăciun pentru această
sumă.

D-l Gondec Pavel susține că a fost aprobată o sumă la începutul anului, în situația în
care nu va fi necesar toată această suplimentare, se va rectifica.

D-na Faur Maria întreabă dacă s-a stabilit locația pentru spectacol, centru sau casa de
cultură.

D-l Somrak Dusan susține că la jumătatea lunii decembrie urmează să vină Teatru de
la Timișoara, s-a discutat deja în mare despre programul care va avea loc de Crăciun, nefiind
încă stabilită locația.
- 8500 lei pentru Crăciun și pom- 13 voturi DA

5. se diminuează cu suma de 56.000 lei la Capitolul Autorităţi publice, cod
51.02, Titlul Cheltuieli de capital, cod 51.02.71 de la obiectivul Realizare Plan
Urbanistic Zonal zona Nord, lista de investiţii se modifică cu suma sus menţionată,
se diminuează cu suma de 25.000 lei la Capitolul Autorităţi publice, cod 51.02, Titlul
Fonduri de rezervă, cod 51.02.50 de la rezerva primarului, se majorează cu suma de
81.000 lei la Capitolul Transporturi, cod 84.02, Titlul Proiecte cu finantare FEN, cod
84.02.56  pentru  obiectivul Continuarea lucrărilor de construire drum de legatură
Csanadpalota - Nădlac etapa I şi II, lista de investiţii se modifică cu suma sus
menţionată.

D-l Gondec Pavel precizează faptul că la o ședință anterioară s-a aprobat alocarea
sumei necesare pentru elaborarea PUG pentru cele 2 zone, însă nici pînă în prezent nu s-a
prezentat vreun contract de execuție a celor 2 lucrări, și nu mai există posibilitatea fizică ca
această lucrare să fie finalizată până la finele lunii decembrie, această lucrare urmând să fie
realizată în anul 2015, iar referitor la lucrarea construire drum de legătură Csanadpalota-
Nădlac este vorba despre contribuția proprie tronson 2, etapa III, banii fiind necesar să fie
prevăzuți în buget.

D-l Balint Ioan întreabă care este motivul nefinalizării lucrărilor, constructorul ar trebui
penalizat.

D-na Mazuch Marinela precizează că cel care a câștigat licitația pentru execuția
lucrării, a fost în imposibilitatea execuției, deoarece a dat faliment, lucrarea se execută de o
altă societate căreia i s-a cesionat lucrarea, aceasta la rândul ei a dat faliment, soluția găsită
pentru execuția lucrării fiind cesionarea fiecărei părți către altcineva.
- punctul 5 al rectificării este supus la vot, fiind aprobat cu 10 voturi DA, 3 abținere- Paladie
Răzvan, Porubski Ioan, Balint Ioan

Nefiind alte discuții sau observații, proiectul de hotărâre este supus la vot, cu
propunerile de modificare aprobate, fiind pronunțate 11 voturi DA, 2 abținere- Paladie
Răzvan, Porubski Ioan, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității
consilierilor în funcție ( 8 voturi ).
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Se trece la pct.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local
aferente trimestrului III al anului 2014.

Nefiind discuții sau observații, din partea comisiilor fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 11 voturi DA, 2 abținere- Paladie
Răzvan, Porubski Ioan, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității
consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ).

Se trece la pct.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Indicatorilor de performanță
pentru serviciul public de salubrizare pentru orașul Nădlac.

Nefiind discuții sau observații, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind
pronunțate 10 voturi DA, 2 abținere- Paladie Răzvan, Porubski Ioan, Balint Ioan, votul
necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor în funcție
( 10 voturi ).

Se trece la pct.6. Proiect de hotărâre privind încetarea suspendării aplicării Hotărârii
Consiliului Local Nădlac nr.96/29.07.2014.

Nefiind discuții sau observații, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind
pronunțate 13 voturi DA, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din
numărul consilierilor în funcție ( 10 voturi ).

Se trece la pct.7. Proiect de hotărâre privind rectificarea Planului de investiții pe anul
2014 pe domeniul public al Orașului Nădlac concesionat Companiei de Apă Arad S.A., care se
realizează din fonduri IID ( Fond de Întreținere Înlocuire și Dezvoltare ).

D-l Lupșa Eugen întreabă dacă există o evidență a lucrărilor efectuate, precum și ce
se întâmplă cu sumele care nu sunt cheltuite pe parcursul anului, dacă acestea se reportează
pe anul viitor, de asemenea solicită ca la începutul anului 2015, să se trimită adresă către
Compania de Apă prin care să se solicite situația lucrărilor executate și a sumelor cheltuite
până la data de 31.12.2014.

D-na Mazuch Marinela este de părere că nimeni nu ține o evidență a sumelor cheltuite
și a lucrărilor executate.

Nefiind alte discuții sau observații, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind
pronunțate 13 voturi DA, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din
numărul consilierilor în funcție ( 10 voturi ).

Se trece la pct.8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii, la cerere, a
contractelor de închiriere, încheiate în baza Hotărârii Consiliului Local Nădlac
nr.56/30.03.2004, referitor la folosinţa unor terenuri proprietatea Statului Român şi
proprietatea privată a oraşului, terenuri ocupate de către deţinătorii de garaje, proprietatea
persoanelor fizice şi juridice.

D-l Paladie Răzvan întreabă dacă este vorba și despre garajele aferente blocului Anl.
D-na Ilieș Dorina susține că este vorba despre contractele de închiriere aflate în

derulare.
Nefiind discuții sau observații, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind

pronunțate 13 voturi DA, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din
numărul consilierilor în funcție ( 10 voturi ).

Se trece la pct.9. Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței parcelei nr.
top.190/1, evidenţiată în CF nr.767 Nădlac.

Nefiind discuții sau observații, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind
pronunțate 13 voturi DA, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul a 2/3 din
numărul consilierilor în funcție ( 10 voturi ).

Se trece la pct.10. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare pentru anul
școlar 2015-2016 în cadrul unității administrativ-teritoriale Nădlac.

Nefiind discuții sau observații, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind
pronunțate 13 voturi DA, votul necesar adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității
consilierilor în funcție ( 8 voturi ).
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Se trece la pct.11. Diverse.
D-l Porubski Ioan susține că pe str. Mărului, nu s-a ridicat gunoiul de ceva timp din

cauza drumului care este impracticabil.
D-l Aldea Ioan susține că nu există la primărie înregistrată vreo reclamație scrisă în

acest sens, societatea Selina a dus piatră, s-a discutat cu dl Stratinski, care a fost de părere
că locuitorii ar putea scoate gunoiul pe str. 1 Decembrie sau Victoriei.

D-na Faur Maria susține că nici pe str. Moldovan Poarta nu se poate ajunge, capătul
str. 1 Decembrie, în parcul central chiar astăzi au fost câțiva saci de gunoi împrăștiați de
câini.

D-l Paladie Răzvan susține că ar fi necesar să fie dus un tomberon mare la bloc Anl.
D-l Paladie Răzvan susține că societatea nu vine la ședință, solicită majorare de preț,

iar ne vom trezi în aceeași situație ca și anul trecut, că de sărbători când vor fi cele mai
multe deșeuri, societatea nu va ridica gunoiul.

D-l Porubski Ioan susține că primăria le virează sumele încasate lunar, noi ne ocupăm
și de executare silită, iar populația este nemulțumită, motorina s-a ieftinit, salariile nu au
crescut, iar societatea dorește majorarea tarifului.

D-na Mazuch Marinela susține că la ședința comisiilor reunite s-a analizat solicitarea
scoeității de majorare a tarifului, nici un reprezentant al acesteia nefiind prezent la dezbateri,
prin adresa întocmită neprofesionist, nu se justifică în vreun fel majorarea propusă,
majorarea solicitată nu este susținută cu nici un argument, serviciile oferite sunt de proastă
calitate, societatea nu are o strategie de eficientizare, nu face nimic în acest sens, pentru a
se rentabiliza, societatea ar trebui să scadă cheltuielile și să  mai recupereze din datorii, sunt
sume care nu s-au încasat de ani de zile, nu este normal ca acestea să fie decontate pe
spatele cetățenilor care sunt corecți, primăria este cea care colectează taxele de la populație,
societatea ar trebui să încheie contracte individuale cu fiecare gospodărie, iar în ce privește
agenții economici, aceștia au factură distinctă.

D-l Paladie Răzvan este de părere că Serviciul ar trebui scos la licitație, anul trecut s-
au purtat discuții cu societatea Asa și nu s-a ajuns la nici o concluzie.

D-l Gondec Pavel susține că compartimentul impozite și taxe duce greul, ia măsuri de
executare silită, s-a stabilit că nu se va proceda la ridicarea gunoiului de la gospodăriile unde
taxa nu s-a achitat, s-a procedat la mutarea tomberoanelor la gospodăriile care au achitat-o,
doar probleme sunt în ce privește acest serviciu. Este de părere că în situația în care există
străzi unde nu se poate ajunge cu mașina de salubritate, angajații acesteia ar trebui să
meragă să ridice tomberoanele, nu populația să le ducă la capătul străzii.

D-l Paladie Răzvan susține că anul trecut societatea a susținut că va pune la dispoziție
2 mașini de colectare a deșeurilor, va suplimenta numărul de angajați cu 2 persoane,
aceasta a durat aproximativ o lună, după care s-a renunțat.

Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, nefiind alte
discuții, d-na Faur Maria - preşedinte de şedinţă declară închise lucrările şedinţei ordinare a
Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 25.11.2014.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare originale.

Președinte de ședință Secretar
Faur Maria Carmen Alexandru Gros
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H O T Ă R Â R E A    Nr.150
Din 08.12.2014

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al orașului Nădlac
pentru anul 2014

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit  în şedinţa extraordinară din data de
08.12.2014,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.14928/2014
- referatul compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei

nr.14851/2014
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.14/30.01.2014 privind aprobarea  bugetului

de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2014
- Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi

completările ulterioare
- prevederile Legii nr.356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014
- prevederile art.36(2), lit.b, (4), lit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia

publică locală, 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(2) 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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al
orașului Nădlac pentru anul 2014, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea listei de investiţii pentru anul 2014, conform anexei nr.2
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre modifică și completează în mod corespunzător anexele
contrare prezentei adoptate anterior.

Art.4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac și
se comunică către:

- Instituţia Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ–
Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR
FAUR MARIA CARMEN ALEXANDRU GROS

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

_____________________________________________________________
ORAŞ NĂDLAC
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