
  
 
                                                   

Nr.179/11.11.2021         PROIECT  
                               AVIZAT SECRETAR GENERAL 
                                            ALEXANDRU GROS 
 
 
 

HOTĂRÂREA Nr.____ 
din 25.11.2021 

privind  respingerea plângerii nr.8/01.11.2021,  formulată de către Asociația Producătorilor Agricoli  
Tăranul Nădlacan 

 
 

 
 Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în ședința ordinară din data de 25.11.2021 
 Având în vedere: 

 inițiativa primarului orașului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare nr.7170/11.11.2021   

 punctul de vedere emis de către secretarul general al UAT Nădlac   nr.6869/08.11.20121 

 plângerea nr.8/01.11.2021 emisă de către Asociația producătorilor Agricoli Țăranul Nădlăcan, 
înregistrată la instituția primarului sub nr.6.869/01.11.2021 

 avizul  __________ al comisiei pentru activităţi  conomic-financiare, agricultură, juridică şi de disciplină 

 avizul __________ al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, 
administraţie publică locală 
În temeiul art.129(2), lit.b, (4), lit.a, art.139(3),  lit a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, 

actualizată 
 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

 
Art.1. Respinge, ca inadmisibilă, plângerea nr.8/01.11.2021, formulată de către Asociația 

Producătorilor Agricoli  Tăranul Nădlacan, înregistrată la instituția primarului sub nr.6869/01.11.2021.  
Art.2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac și se comunică 

către: 
 Asociația Producătorilor Agricoli  Tăranul Nădlăcan, cu sediul în orașul Nădlac, str. 1 Decembrie nr.24, 

județul Arad 
 Instituţia Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ– Compartimentul 

Controlul Legalităţii Actelor și Contencios  
 
 
 

INIȚIATOR  
PRIMAR UAT NĂDLAC 

IOAN – RADU MĂRGINEAN 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
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Nr._7.170_ din 11.11.2021 
 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

 
Mărginean Ioan-Radu, primarul unităţii administrativ-teritoriale Nădlac, 

Având în vedere: 

 punctul de vedere emis de către secretarul general al UAT Nădlac   
nr.6869/08.11.20121 

 plângerea nr.8/01.11.2021 emisă de către Asociația producătorilor Agricoli 
Țăranul Nădlăcan, înregistrată la instituția primarului sub nr.6.869/01.11.2021 

 prevederile art.129(2), lit.b, (4), lit.a din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ, actualizată 

 

 

PROPUN: 
 

 

 
Supunerea spre analiză, dezbatere și aprobare de către Consiliul local Nădlac a 

proiectului de hotărâre privind respingerea, ca inadmisibilă, a plângerii 

nr.8/01.11.2021, formulată de către Asociația Producătorilor Agricoli  Tăranul 

Nădlacan. 
 

 

Primar oraș Nădlac 
Mărginean Ioan-Radu 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
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