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HOTĂRÂREA Nr.20
din 27.01.2009
privind aprobarea participării Oraşului Nădlac în cadrul Proiectului
„Afacerile din zona Cenad în interesul dezvoltării comune”

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data
de 27.01.2009.
Având în vedere:

Referatul iniţiatorului, dna Mazuch Marinela consilier local în cadrul Consiliului
Local al Oraşului Nădlac nr.740/2009

referatul compartimentului informatizare din cadrul primăriei nr.742/2009

prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale

prevederile art.36(2), lit.b, e, (4), lit.d, (7), lit.c din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare

avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia
mediului şi turism, administraţie publică locală;

avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economicofinanciare, agricultură,
juridică şi de disciplină

avizul favorabil al comisiei pentru activităţi socialculturale, culte, învăţământ,
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport
În temeiul art. 45 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 participarea Oraşului Nădlac, în calitate de partener, în
parteneriat cu localitatea Nagyer din Ungaria, în cadrul Proiectului cu finanţare europeană
din fonduri transfrontaliere „Afacerile din zona Cenad în interesul dezvoltării comune”.
Art.2. Se aprobă contractarea finanţării nerambursabile, precum şi cofinanţarea
din bugetul local a procentului de 2 % din valoarea cheltuielilor eligibile, suma exactă a
cheltuielilor urmând a se aproba printro hotărâre de consiliu ulterioară.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
· Primarului oraşului Nădlac,
· Compartimentului informatizare din cadrul primăriei
· compartimentului contabilitate casierie din cadrul primăriei
· Instituţiei Prefectului judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios
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