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HOTĂRÂREA  NR.83 
din 22.06.2021 

privind numirea reprezentanților Consiliului Local în Comisia de selecție și evaluare a 

solicitărilor de finanțării nerambursabile alocate din fondurile bugetului local al Orașului 
Nădlac pentru activităţi nonprofit de interes local  

 

 

              Consiliul  local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
22.06.2021,  

               Având  în  vedere: 

         -  inițiativa primarului oraşului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare 
înregistrat sub nr.3937/09.06.2021 

         -  referatul  Serviciului Buget din cadrul primăriei nr.3933/09.06.2021 

 -  Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.27/27.02.2014  privind aprobarea 
Regulamentului privind regimul  finanțărilor nerambursabile  din fondurile  bugetului 

local al Orașului Nădlac  alocate pentru activităţi nonprofit de interes local  

         - Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.92/22.07.2016 privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local în Comisia de selecție și evaluare a solicitărilor de 
finanțării nerambursabile alocate din fondurile bugetului local al Orașului Nădlac pentru 

activităţi nonprofit de interes local  

- prevederile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţării nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, actualizată 

- prevederile art.129, alin. 2, lit.a, alin.3, lit.b din Ordonanța de Urgență 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată 
 - Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 

juridică şi de disciplină 

- Avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, administraţie publică locală 
- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social- culturale, culte, învăţământ şi 

familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport 

            În temeiul art.139(3), lit.a din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, actualizată, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se numesc reprezentanții Consiliului Local în Comisia de selecție și 

evaluare a solicitărilor de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al 

orașului Nădlac, alocate pentru activități nonprofit de interes local, după cum urmează : 
1. BOCEA ALEXANDRU-MARIAN – membru comisie, consilier local  

2. KARKUȘ RADOMIR-CĂLIN-ȘTEFAN - membru comisie, consilier local 

3. ALBU COSMIN-CRISTIAN - membru comisie, consilier local 
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4. ABRAHAM MILAN-IAROSLAV - membru comisie, consilier local 

5. VAȘ LADISLAU - membru comisie, consilier local/viceprimar 
Art.2.  Președintele comisiei va fi ales dintre membrii comisiei prin vot deschis. 

Art.3.  Se numește secretarul Comisiei de selecție din cadrul Serviciului Buget  

din cadrul primăriei în persoana dlui GONDEC PAVEL- șef serviciu buget. 
Art.4. Prezenta abrogă Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.92/22.07.2016. 

Art.5. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac, 

prin grija Serviciul  Buget și se comunică către: 

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

 

 
           PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

                LADISLAU VAȘ        SECRETAR GENERAL 

                                                                                   ALEXANDRU GROS 
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