
JURIDIC 06.11.2014

HOTĂRÂREA Nr.134
Din 06.11.2014

privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de
06.11.2014

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
06.11.2014,

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 06.11.2014, 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 PENTRU LEGALITATE
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR
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Anexa la
Hotărârea Consiliului local nr.134/06.11.2014

ORDINEA DE ZI

A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC DIN DATA DE
06.11.2014

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a
Consiliului local din data de 06.11.2014.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 28.10.2014.

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

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finantare intern
incheiat cu OTP BANK ROMANIA S.A.

5.Diverse.

PREŞEDINTE DE
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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HOTĂRÂREA Nr.135
Din 06.11.2014

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de
28.10.2014

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
06.11.2014,

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 28.10.2014, 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
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H O T Ă R Â R E A    Nr.136
Din 06.11.2014

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
06.11.2014,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.13673/2014
- referatul compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei nr.13634

/05.11.2014
- 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 NTRU LEGALITATE
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

_____________________________________________________________
ORAŞ NĂDLAC

Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300
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HOTĂRÂREA nr.137
din 06.11.2014

privind aprobarea prelungirii contractului de finantare intern incheiat cu OTP BANK
ROMANIA S.A.

Consilul Local al Orasului Nadlac, întrunit în
06.11.2014,

Avand in vedere:
- expunerea de motive a primarului orașului Nădlac nr.13689/2014
- referatul compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primariei

nr.13685/2014
- Hotararea Consiliului Local Nadlac nr. 32 din 27.02.2013 privind aprobarea

contractarii unei finantari rambursabile interne
- prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.64/2007 privind datoria

publica, cu modificarile si completarile ulterioare
- prevederile cap. IV din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,

cu modificarile si complaterile ulterioare
- Prevederile Hotararii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componenta

si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu
modificarile si completarile ulterioare

- prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de
tehnica legislativa pentru elaboarea actelor normative, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,

- prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata
la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997

- prevederile art. 10, art. 36 alin. (2) lit. “b” si alin. (4) lit. “b”, ale art. 45 alin
(2) pct. b, si ale art. 115 alin. (1) lit. “b”, alin (3), (5) si (6) din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, 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(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

_____________________________________________________________
ORAŞ NĂDLAC
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HOTARASTE

Art.1. – Se aprobă prelungirea termenului de utilizare a creditului acordat de OTP
BANK ROMANIA S.A. prevăzut la art. I-3 din cadrul contractului de credit nr.
C10002013014860 din data de 23.09.2013. ,,Data limită” va fi stabilită de comun acord cu
OTP BANK ROMANIA S.A.

Art.2. – Contractarea si garantarea finantarii rambursabile prevazuta la art. 1 se face
pentru realizarea investitiilor publice de interes local:
- “Constructia drumului de legătură Csanadpalota- Nădlac”;

Art.3. – Din bugetul local al Orasului Nadlac, judetul Arad se asigura integral
plata comisionului de prelungire a contractului.

Art.4. – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul
si secretarul Orasului Nadlac, judetul Arad, precum si inspectorul compartimentului
contabilitate-casierie care vor semna acte adi contractul de imprumut
bancar.

Art.5. – Prezenta hotarare se comunica:
- primarului orasului Nadlac,
- compartimentului informatizare din cadrul primăriei
- compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei
- compartimentului achizi
- publicarea pe pagina de internet www. primaria-nadlac.ro si cetatenilor prin

afisare la sediul primariei
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
FAUR MARIA CARMEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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