
JURIDIC 12.12.2014

HOTĂRÂREA Nr.151
Din 12.12.2014

privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei de îndată a Consiliului local Nădlac din data de
12.12.2014

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa de îndată din data de 12.12.2014,
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 de îndată a Consiliului local Nădlac din data
de 12.12.2014, 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.151/12.12.2014

ORDINEA DE ZI

A ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC DIN DATA DE 12.12.2014

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei de îndată a
Consiliului local din data de 12.12.2014.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al extraordinare
a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 08.12.2014.

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.152
Din 12.12.2014

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din
data de 08.12.2014

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa de îndată din data de
12.12.2014,

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 extraordinare a Consiliului local Nădlac din
data de 08.12.2014, 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.152/12.12.2014
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

PROCESUL VERBAL
al desfăşurării şedinţei extraordinare din data de 08.12.2014 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.837/03.12.2014, 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, Faur Maria Carmen, Șomrak Dușan- viceprimar. Lipsesc consilierii: Kovacs Ștefan
Andrei, Kiszel Dușan, Paladie Răzvan Florin, Hălmăjan Maria, Balint Ioan Iaroslav, Porubski
Ioan Dușan, Kszenics Pavel.

La ședință mai participă d-l primar Vasile Ciceac, d-l secretar Gros Alexandru, d-l
Gondec Pavel- șef serviciu buget din cadrul primăriei, d-na Ianecsko Alina- consilier juridic.

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 extraordinare a
Consiliului local din data de  08.12.2014.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței 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.

Deoarece nu sunt modificări referitor la ordinea de zi, preşedintele de şedinţă supune
la vot „Proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a
Consiliului local Nădlac din data de 08.12.2014”, care este aprobat cu 8 voturi DA, votul
necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 5
voturi ).

Se trece la pct.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței
ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 25.11.2014.

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 ordinare a Consiliului local Nădlac din data de
25.11.2014”, acesta fiind aprobat cu 8 voturi DA, votul necesar pentru adoptarea proiectului
de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 5 voturi ).

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

Nefiind discuții sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiina acordat aviz
favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 8 voturi DA, votul necesar
adoptării proiectului de hotărâre fiind votul majorității consilierilor în funcție ( 8 voturi ).

Se trece la pct.4. Diverse.
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
extraordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 08.12.2014.

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.153
Din 12.12.2014

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

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit  în şedinţa de îndată din data de
12.12.2014,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.15132/2014
- referatul compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei nr.15125,

15062, 15131/2014
- adresa Administra blice Arad nr.15907/10.12.2014,

înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.15121/11.12.2014
- adresa Administra

înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.15118/11.12.2014
- adresa Administra

înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.15119/11.12.2014
- 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 faborabil 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

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
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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
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