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HOTĂRÂREA Nr.102
Din 24.09.2015

privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de
24.09.2015

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
24.09.2015,

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 24.09.2015, din anexa la prezenta hotărâre.

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

Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor și Contencios

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
PALADIE RĂZVAN FLORIN SECRETAR

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.102/24.09.2015

ORDINEA DE ZI

A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC DIN DATA DE
24.09.2015

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a
Consiliului local din data de 24.09.2015.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 25.08.2015.

3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Consiliului Local Nădlac pentru anul 2015.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului
local ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

5.Diverse.

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
PALADIE RĂZVAN FLORIN SECRETAR

ALEXANDRU GROS



HOTĂRÂREA Nr.103
Din 24.09.2015

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de
25.08.2015

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
24.09.2015,

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 25.08.2015, 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 Controlul  Legalităţii Actelor și Contencios

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
PALADIE RĂZVAN FLORIN SECRETAR

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.103/24.09.2015
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

PROCESUL VERBAL
al şedinţei ordinare din data de 25.08.2015 a Consiliului local Nădlac

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 25.08.2015 a fost
convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.434/18.08.2015, prin convocator
şi înmânarea invitaţiilor.

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

La ședință mai participă:
- din partea primăriei orașului Nădlac: Vasile Ciceac- primar, Alexandru Gros- secretar,

Gondec Pavel- șef serviciu buget, Ilieș Ioana Dorina- inspector compartiment
administrarea patrimoniului local, Iamrișka Ioan Cristian- referent birou administrativ-
secretariat, Ianecsko Alina- consilier juridic

- din partea locuitorilor- Mărginean Ioan
D-l secretar constată legalitatea constituirii ședinței, deoarece este prezentă

majoritatea consilierilor aflați în funcție, fiind îndeplinit cvorumul necesar întrunirii.
Preşedintele de şedinţă, Paladie Răzvan Florin, 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 25.08.2015.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a

Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 11.08.2015.
3.Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al orașului

Nădlac conf. Univ. Dr. Dagmar Maria Anoca.
4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului

Local Nădlac pentru anul 2015.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 905 mp,

parcela cu nr. cad.302215, evidențiată în CF nr.302215 Nădlac, teren situat în orașul Nădlac,
str. Lacului, nr.1, jud. Arad, d-nei Dan Maria-Vlasta și d-lui Dan Ovidiu-Dănuț, domiciliați în
orașul Nădlac, str. Victoriei, nr.41, bl.D2, et.2, ap.5, jud. Arad.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 909 mp,
parcela cu nr. cad.302217, evidențiată în CF nr.302217 Nădlac, teren situat în orașul Nădlac,
str. Lacului, nr.5, jud. Arad, d-lui Harazin Ianko-Irimie, domiciliat în orașul Nădlac, Car. Viile
Vechi, nr.53, jud. Arad.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 725 mp,
parcela cu nr. cad.302167, evidențiată în CF nr.302167 Nădlac, teren situat în orașul Nădlac,
str. 1 Decembrie, nr.159, jud. Arad, d-nei Bosie Mia și d-lui Bosie Gheorghe, domiciliați în
orașul Nădlac, str. 1 Decembrie, nr.159, jud. Arad.

8.Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public al orașului
Nădlac în domeniul privat al acestuia, în vederea casării.

9.Diverse.
Deoarece nu sunt completări sau modificări referitor la ordinea de zi, preşedintele de

şedinţă supune la vot „Proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei
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ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 25.08.2015”, care este aprobat cu 11 voturi
DA, votul necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor
prezenţi ( 6 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 11.08.2015.

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 11.08.2015”, acesta fiind aprobat cu 11 voturi DA, votul necesar pentru adoptarea
proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 6 voturi ).

Se trece la pct.3. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare
al orașului Nădlac conf. Univ. Dr. Dagmar Maria Anoca.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 11 voturi DA, votul necesar
aprobării fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).

Se trece la pct.4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli al Consiliului Local Nădlac pentru anul 2015.

D-l Gondec Pavel face precizarea că față de referatul compartimentului care s-a
transmis consilierilor pe email, în cursul zilei de astăzi au mai apărut anumite modificări ca
urmare a unei adrese primite de la Consiliul județean Arad, precum și ca urmare a
propunerilor comisiilor de specialitate, astfel:
- Cap. Cultură- majorare cu suma de 10.000 lei- achiziționare pomi ornamentali, reparații
scenă- 30.000 lei
- Transporturi- suma totală repartizată este de 570.000 lei
- Investiții- 170.000 lei de la Consiliul județean, fiind repartizată la Transporturi
- Cap. Salarii- s-au efectuat modificări, în sensul redistribuirii sumelor pentru salarii care să
ajungă cel puțin pentru o perioadă de 10-11 luni, bineînțeles că va mai fi necesar să fie
rectificate până la finele anului sumele necesare pentru rectificare de buget.

D-na Mazuch Marinela susține că sigur va fi vorba de o rectificare de buget internă, ar
fi bine să nu ne angajăm în nici o cheltuială, fără motivație, sigur am primit bani acest an din
cote defalcate ca urmare a serviciilor care sunt acordate cetățenilor, Smurd, PNDR, care ar
trebui susținute de către Consiliul Județean, s-ar putea ca anul viitor să nu primim fonduri și
ar fi bine să fim mai chibzuitori în acest an.

D-l primar susține că cheltuielile au fost fundamentate exact cum trebuie și sumele au
fost solicitate exact pentru ce este nevoie, suma primită de 170.000 lei este foarte bine
venită, deoarece avem nevoie pentru investiții, este vorba de rectificări obiective propuse
care este necesar să fie duse la final, Serviciul centrului de zi de îngrijire a Copiilor Nădlac,
Smurd, chirii la învățământ, Serviciul de evidență informatizată a persoanei, toate acestea ar
trebui să fie finanțate din bugetul de stat, mulțumind pe această cale tuturor celor care s-au
implicat pentru primirea acestor sume.

D-l Bodnărescu Vasile susține că la ședința anterioară s-a amânat discuția referitor la
bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. APOTERM NĂDLAC S.A., s-a stabilit că va mai avea loc
o ședință de lucru cu reprezentanții societății, trebuie văzut care sunt sumele necesare
pentru buna funcționare a societății în acest an.

D-l primar susține că s-a trimis invitație în acest sens, la ședință neprezentându-se
nimeni din partea societății.

D-l Lupșa Eugen face precizarea că sprijinul financiar solicitat nu este unul foarte
mare-35.000 lei, să se facă din nou adresă în scris în acest sens, cifra de afaceri rulată de
către societate este destul de mare, acest serviciu adresându-se mai ales instituțiilor publice.
Face precizarea că cererea SVSU referitor la Smurd este mai mică, suma repartizată fiind mai
mare decât ceea care s-a solicitat.
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D-l Gondec Pavel susține că la repartizarea sumelor s-a ținut cont de toate cererile
care au fost depuse de la începutul anului și nu au fost onorate, fiind necesar să fie alocate
sume și pentru reparații.

D-l primar face precizarea că acest serviciu trebuie finanțat în ce privește cheltuielile
cu combustibilul și reparații, iar ulterior sumele vor fi primite de la consiliul județean.

D-l Lupșa Eugen susține că la Cap. Cultură 670220 s-a propus alocarea unei sume de
10000 lei pentru cheltuieli de protocol.

D-l Gondec Pavel susține că la acest capitol nu este vorba numai de protocol, ci și de
deplasări, reparații scenă, susținerea festivalului Cez Nadlak je.

D-l Lupșa Eugen susține că la Cap.740220 pentru taxă salubritate s-a propus
rectificarea cu suma de 220000 lei.

D-l Gondec Pavel susține că suma bugetată pentru achitarea taxei de salubritate care
se virează către S.C. G&E INVEST 2003 S.R.L. a fost aprobată doar pentru 7 luni, facturile
pentru lunile iunie-iulie nu au fost achitate.

D-l Lupșa Eugen susține că la Transporturi s-a repartizat suma de 455000 lei.
D-l primar susține că s-a efectuat o altă situație de lucrări, propunerea fiind de

reabilitare a str. Dorobanți.
D-l Lupșa Eugen susține că la Autorități publice s-a propus reamenajare, la Bunuri și

servicii- cap.510220 cu suma de 109000 lei, ce presupune această lucrare.
D-l primar susține că aici se include și finanțarea pentru următoarele luni.
D-l Gondec Pavel precizează că este vorba și de cheltuielile cu combustibil, iluminat

public, refacerea rețelei de calculatoare, eventual dacă va fi posibil și extinderea la clădirea
de vis a vis.

D-l Lupșa Eugen este de părere că în situația în care se va proceda la reorganizarea
birourilor, s-ar impune instalarea unui birou pentru relații cu publicul, la care să fie cel puțin
o persoană de la compartimentele care au relații cu publicul, ca atunci când este necesar
colaborarea a mai multor compartimente pentru rezolvarea anumitor cereri, cetățenii să nu
fie plimbați dintr-un birou în altul.

D-l secretar susține că cetățenii nu sunt plimbați dintr-un birou în altul, această
situație se întâmplă doar atunci când se dorește rezolvarea cererii pe loc.

D-l Lupșa Eugen este de părere că funcționarea primăriei este destul de groaie, este
vorba despre compartimentele patrimoniu, agricol, impozite, o cerere ar trebui depusă la
registratură, iar adeverința ar trebui ridicată tot de acolo, de asemenea pe net nu sunt puse
toate cererile pentru ca cetățenii să le poată descărca în format electronic; ridică problema
sumei de 6000 lei propusă pentru a fi alocată pentru concurs școlar, dacă cunoaște cineva
despre ce este vorba.

D-l viceprimar susține că este vorba despre concursuri școlare, sportive și didactice la
care participă elevii.

D-na Mazuch Marinela este de părere că la o ședință viitoare a comisiilor de
specialitate ar trebui invitați reprezentanții Inspectoratului școlar Arad, contabilitatea,
reprezentanții Liceului Teoretic pentru a se stabili ce se poate finanța pentru evitarea
discuțiilor, sunt sume care se repartizează din bugetul local și nu se cheltuie de către școală,
fiind trimiși înapoi, este vorba de zugrăveli, achiziționare de materiale, mobilier școlar pentru
clase primare.

Nefiind alte discuții, propuneri sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind
acordat aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot cu propunerea de modificare
făcută de către d-l Gondec Pavel, fiind pronunțate 9 voturi DA, 2 abținere- Paladie Răzvan,
Porubski Ioan, votul necesar aprobării fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8
voturi ).

Se trece la pct.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață
de 905 mp, parcela cu nr. cad.302215, evidențiată în CF nr.302215 Nădlac, teren situat în
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orașul Nădlac, str. Lacului, nr.1, jud. Arad, d-nei Dan Maria-Vlasta și d-lui Dan Ovidiu-Dănuț,
domiciliați în orașul Nădlac, str. Victoriei, nr.41, bl.D2, et.2, ap.5, jud. Arad.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 11 voturi DA, votul necesar
aprobării fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).

Se trece la pct.6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață
de 909 mp, parcela cu nr. cad.302217, evidențiată în CF nr.302217 Nădlac, teren situat în
orașul Nădlac, str. Lacului, nr.5, jud. Arad, d-lui Harazin Ianko-Irimie, domiciliat în orașul
Nădlac, Car. Viile Vechi, nr.53, jud. Arad.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 11 voturi DA, votul necesar
aprobării fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).

Se trece la pct.7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață
de 725 mp, parcela cu nr. cad.302167, evidențiată în CF nr.302167 Nădlac, teren situat în
orașul Nădlac, str. 1 Decembrie, nr.159, jud. Arad, d-nei Bosie Mia și d-lui Bosie Gheorghe,
domiciliați în orașul Nădlac, str. 1 Decembrie, nr.159, jud. Arad.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 11 voturi DA, votul necesar
aprobării fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).

Se trece la pct.8. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul
public al orașului Nădlac în domeniul privat al acestuia, în vederea casării.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 11 voturi DA, votul necesar
aprobării fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).

Se trece la pct.6. Diverse.
D-l primar susține că în acest sfârșit de săptămână se vor desfășura Zilele orașului

Nădlac, având rugămintea din partea d-nilor consilieri de a participa vineri în parcul
pădurice, sâmbătă la orele 13,00 la Hostel Nădlac va avea loc  o masă împreună cu oaspeții
din Slovacia, la care sunt invitați și d-nii consilieri fiind rugați să confirme participarea, este o
acțiune comună a primăriei împreună cu consiliul local, acțiune care presupune eforturi
financiare destul de mari, s-a apelat și la sponsori- S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.-
10000 lei, S.C. AMROMCO ENERGY S.R.L.- 8000 lei, este o sărbătoare frumoasă la care
trebuie toți să fie uniți.

D-l Paliș Gligor este de părere că consilierii ar trebui să participe și sâmbâtă la
acțiunea de înmânare a titlului de cetățean de onoare al orașului Nădlac către conf. univ. Dr.
Dagmar Maria Anoca.

Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, nefiind alte
discuții, d-l Paladie Răzvan Florin, preşedinte de şedinţă declară închise lucrările şedinţei
ordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 25.08.2015.

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

Președinte de ședință Secretar
Paladie Răzvan Florin Alexandru Gros
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H O T Ă R Â R E A    Nr.104
Din 24.09.2015

privind rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul
2015

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 24.09.2015
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr./2015
- raportul de specialitate al serviciului buget din cadrul primăriei nr.11962, 11963,

11964, 11965/2015
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.30/26.02.2015 privind aprobarea  bugetului de

venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2015
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi

completările ulterioare
- prevederile Legii nr.186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015
- 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), lit.a 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 2015, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.2. Se aprobă rectificarea listei de investiţii pentru anul 2015, conform anexei nr.2 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre modifică 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:

- Serviciul buget din cadrul primăriei
- Instituţia Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ,

Compartiment Controlul Legalității Actelor și Contencios

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
PALADIE RĂZVAN FLORIN SECRETAR

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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H O T Ă R Â R E A    Nr.104
Din 24.09.2015

privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local ca sursă de finanțare a
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit  în şedinţa extraordinară din data de
24.09.2015,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.12047/2015
- referatul compartimentului contabilitate-casierie nr.11965/2015
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.30/26.02.2015 privind aprobarea

bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul
2015

- prevederile art.58 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare

- prevederile Legii nr.186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015
- 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 utilizarea excedentului anual al bugetului local în sumă de
674.500 lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, astfel:

 Capitolul Transporturi cod.84.07.56: obiectivul de investiţie –

Construire drum de legatura Csanadpalota – Nadlac- 252.000 lei

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



- 2 -
 Capitolul Transporturi cod.84.07.56: obiectivul de investiţie –

Continuarea lucrarilor de construire drum de legatura

Csanadpalota – Nadlac, etapa I si II- 422.500 lei

Art.2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac și
se comunică către:

- Serviciul buget din cadrul primăriei,
- Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ,

Compartiment Controlul Legalității și Contencios

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
PALADIE RĂZVAN FLORIN SECRETAR

ALEXANDRU GROS


	hot.102 aprobare ordine de zi.pdf (p.1)
	anexa la hot.102 ordine de zi.pdf (p.2)
	hot.103 aprobare proces verbal.pdf (p.3)
	anexa la hot.103..proces verbal 25.08.2015.pdf (p.4-8)
	hot.104 rectificare buget.pdf (p.9)
	hot.104 repartizare excedent.pdf (p.10-11)

