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Nr.67/15.04.2021         Proiect 

            Avizat secretar general UAT 

 
 

 

HOTĂRÂREA Nr.  
din _____2021 

privind participarea Orașului Nădlac, în colaborare cu Asociația Diakonia Evanghelică 

Nădlac în vederea conservării și promovării culturii tradiționale slovace 

 
 

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

____2021, 
           Având în vedere: 

- inițiativa primarului orașului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare 

înregistrat cu nr.2746/15.04.2021  
- raportul de specialitate al serviciului buget din cadrul primăriei nr.    

2741/14.04.2021 

- cererea Asociației Diakonia Evanghelică Nădlac nr. 20/14.04.2021, înregistrată 

la primăria orașului Nădlac sub nr.2745/15.04.2021 
- prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, 

actualizată 

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată 
- Prevederile art. 129, alin.2, lit.b, e, alin.4, lit.a, alin.9, lit.a din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ,  actualizată 

- avizul _____ al comisiei pentru activităţi economico-financiare agricultură, 
juridică şi de disciplină 

- avizul _____ al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie 

mediu şi turism, administraţie publică locală 

- avizul _____ al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, 
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport 

          În temeiul prevederilor art. 139(3) lit. g din  OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, actualizată  
 

HOTĂRĂŞTE 

 

 
 Art.1  Se aprobă participarea Orașului Nădlac, în colaborare cu Asociația Diakonia 

Evanghelică Nădlac în vederea conservării și promovării culturii tradiționale slovace. 

Art.2  Se aprobă alocarea sumei de 85.000 lei din bugetul local, din Titlul 59.11- 
Asociații și fundații, pentru activitățile menționate în cuprinsul prevederilor art.1. 

Art.3 În vederea elaborării și semnării contractului de colaborare se mandatează 

primarul orașului Nădlac- Mărginean Ioan-Radu. 
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 Art.4 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac și 

se comunică către: 
   - Asociația Diakonia Evanghelică Nădlac 

   - Instituţia Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ– 

Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios    
 

             

Inițiator 

PRIMAR UAT NĂDLAC 





 - 

  

  
 
     

Nr.2746 din 15.04.2021 

 
 

 

 

Referat de aprobare 

 
 

 Mărginean Ioan-Radu, primarul oraşului Nădlac,  

 Având în vedere: 

- raportul de specialitate a serviciului buget  din cadrul primăriei 
nr.2741/14.04.2021 

- cererea Asociației Diakonia Evanghelică Nădlac nr. 20/14.04.2021, 

înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.2745/15.04.2021 
- prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și 

fundații, actualizată 

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată 

- prevederile art. 129, (2), lit.b, e, (4), lit.a, (9), lit.a  din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  actualizată 
 

 

Supun atenţiei Consiliului Local Nădlac următoarele: 
 

 

În colaborare cu Asociația Diakonia Evanghelică Nădlac, în vederea conservării 

și promovării culturii tradiționale slovace, respectiv susținerea cheltuielilor cu suflătorii 

din turnul bisericii evanghelice, se propune spre aprobare proiectul de hotărâre cu 
alocarea sumelor necesare în acest scop, respectiv alocarea sumei de 85.000 lei din 

bugetul local din cap.59.11- Asociații și fundații. 

  
 

Primar oraș Nădlac 

Mărginean Ioan-Radu 
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Nr.        / 14.04.2021 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind participarea Consiliului Local Nădlac 
împreună cu Asociația Diakonia Evanghelică Nădlac în vederea 

conservării şi promovării culturii tradiţionale slovace 

 
 

 Autoritatatea administrației publice locale, urmarea inițiativelor provenite 

din cadrul comunității slovace, a analizat posibilitățile legate de conservarea și 

promovarea culturii tradiționale slovace și anume continuarea obiceiului de 
introducerea permanenței pe turnul Bisericii Evanghelice Slovace. 

În acest sens prin  H.C.L. nr. 53/10.05.2005 a fost aprobat Protocol de 

colaborare cu Oficiul Parohial Evanghelic  Lutheran Slovac Nădlac. Prin bugetul 
local anual au fost alocate sumele necesare asigurării resurselor financiare 

salarizării personalului angajat de  Asociația Diakonia Evanghelică Nădlac, 

societatea non-profit subordonată Oficiului Parohial Evanghelic Lutheran Slovac 
Nădlac. 

Având în vedere următoarele  : 

1. Contractul de cooperare cu Asociația Diakonia Evanghelică 

Nădlac a fost încheiat pentru pentru perioada 01.01.2020 -
31.12.2020;  

2. Cererea Asociației Diakonia Evanghelică Nădlac  pentru 

continuarea finanțării și în anul 2021;  
3. prevederile art. 129, alin. 9 lit. (a) OUG nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

Apreciem că este oportună analizarea și adoptarea hotărârii de consiliu 
privind: 

- aprobarea participării Orașului Nădlac, în colaborare cu Asociația 

Diakonia Evanghelică Nădlac, în vederea conservării și promovării 
culturii tradiționale slovace 

- finanțarea sumelor necesare va fi asigurată din bugetul local cap. 

59.11- Asociații și fundații în sumă de 85.000 lei. 

 
Șef Serviciu Buget 

             Gondec Pavel 
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