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HOTĂRÂREA nr. 53
din 10.05.2005
privind participarea Consiliului Local Nădlac împreună cu Oficiul Parohial Evanghelic
Lutheran
Slovac Nădlac în vederea conservării şi promovării culturii tradiţionale slovace
Consiliului Local Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 10.05.2005,
Având în vedere :
 referatul consilierului juridic din cadrul aparatul permanent de lucru a Consiliului Local
Nădlac nr.3897/2005
 prevederile H.C.L. nr.45/28.04.2005 privind rectificarea bugetului propriu a Consiliului
Local Nădlac prin care au fost alocate (în prima fază) resursele financiare în vederea
conservării şi promovării culturii tradiţionale slovace (art. bugetar 59.02.10 Centre
pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale)
 prevederile art. 38 (1), (2), lit.f din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu
modificările şi completările ulterioare
 prevederile O.U.G. 45/2003 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare
 avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia
mediului şi turism, administraţia publică locală
 avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economicofinanciare, agricultură,
juridică şi de disciplină
 avizul favorabil al pentru activităţi socialculturale, culte, învăţământ, sănătate şi
familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport
 votul a 11 consilieri din totalul de 15 consilieri în funcţie, fiind prezenţi la şedinţa
din data de 10.05.2005 un număr de 11 consilieri
În temeiul art. 46(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu
modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă participarea Consiliului Local Nădlac împreună cu Oficiul Parohial
Evanghelic Lutheran Slovac Nădlac în vederea participării şi promovării culturii tradiţionale
slovace.
Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 51.000.000 lei din bugetul local, din cap.
59.02.10 Centre pentru promovarea culturii tradiţionale, pentru activităţile menţionate la
art.1.
Art.3. Se aprobă conţinutul protocolului de colaborare, conform anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică :
 primarului oraşului Nădlac
 Instituţiei prefectului  judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios
 Oficiului Parohial Evanghelic Lutheran Slovac Nădlac
 Compartimentului contabilitate din cadrul aparatului propriu
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