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HOTĂRÂREA Nr.35
din 20.03.2009
privind aprobarea procentului de 2 % din valoarea cheltuielilor eligibile pentru
Proiectul aprobat conform Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.19/27.01.2009

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data
de 20.03.2009.
Având în vedere:

referatul consilierului local, dna Mazuch Marinela, iniţiatorul proiectului de
hotărâre, înregistrat la primăria oraşului Nădlac sub nr.5132/17.03.2009

referatul consilierului juridic din cadrul aparatului permanent de lucru al
Consiliului Local Nădlac nr.5141/17.03.2009

HCL nr.19/27.01.2009 privind aprobarea participării Oraşului Nădlac în cadrul
Proiectului „Studiu de fezabilitate şi proiect tehnic pentru canalizare menajeră şi
staţie de epurare”.

adresa Vati Kht, înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr.5127/17.03.2009

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 cofinanţarea de către Consiliul Local Nădlac a procentului de 2 %
din valoarea cheltuielilor eligibile, reprezentând suma de 3663,15 Euro, suma cuprinsă în
proiectul bugetului local pentru anul 2009, pentru Proiectul „Studiu de fezabilitate şi
proiect tehnic pentru canalizare menajeră şi staţie de epurare”, aprobat conform
prevederilor HCL nr.19/27.01.2009.
Art.2. 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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