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HOTĂRÂREA Nr.6 
din 24.06.2004 

privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate 
 
 Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.06.2004, 
 Având în vedere: 

- necesitatea desfăşurării în bune condiţii  a activităţii Consiliului local Nădlac 
în toate domeniile de activitate 

- propunerile nominale efectuate privind constituirea comisiilor pe principalele 
domenii de activitate, ca organe permanente de lucru ale Consiliului local 

- prevederile art.16-20, art.30 din anexa la Hotărârea Consiliului local 
nr.57/17.06.2004 privind modificarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a consiliului local Nădlac 

- prevederile art.56 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
cu modificările şi completările ulterioare 

- votul a 15 din totalul de 15 consilieri aflaţi în funcţie, fiind prezenţi la şedinţa 
consiliului local din data de 24.06.2004 un număr de 15 consilieri 

În temeiul art.46(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1.  Se constituie pe întreaga durată a mandatului Consiliului local Nădlac comisiile 

de specialitate pe principalele domenii de activitate, după cum urmează: 
1. Comisia pentru activităţi economico- financiare, agricultură, juridică şi de disciplină: 

1. Kiszel Iudita- preşedinte 
2. Bocea Ana- secretar 
3. Babinszki Mihai 
4. Bodnărescu Vasile Constantin 
5. Kovacs Ştefan Andrei 
6. Orban Balazs 
7. Paliş Gligor 

2. Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, 
administraţie publică locală: 

1. Şproch Sorin Ivan- preşedinte 
2. Mazuch Marinela- secretar 
3. Kizur Camelia Violeta Speranţa 
4. Lupşa Eugen 
5. Szuchanszki Ştefan 

3. Comisia pentru activităţi social- culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, 
muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport: 

1. Orban Ecaterina Maria- preşedinte 



2. Kukucska Gerhard-  secretar 
3. Bodnărescu Vasile Constantin 
4. Kovacs Ştefan Andrei 
5. Popescu Nicolae 

 Art. 2.  Prezenta hotărâre se comunică:  
- Prefecturii judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 
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