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HOTĂRÂREA nr. 25 
din 22.03.2005 

privind constituirea Comisie Locale de ORDINE publică la nivelul oraşului Nădlac 
 
 

 
 Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
22.03.2005, 
 Având în vedere: 

– iniţiativa domnului ing. Sorin Ivan Şproch, consilier local al oraşului Nădlac, 
exprimată prin expunerea de motive nr.2269 din 11.03.2005; 

– raportul nr. 2270 din 11.03.2005 al consilierului juridic din cadrul aparatului 
permanent de lucru al Consiliului Local Nădlac;  

– prevederile art.5, art.6 din Legea 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei Comunitare                                                                                         

– Prevederile art.38(2), lit.q din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, cu modificările şi completările ulterioare 

– Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico- financiare, agricultură, 
juridică şi de disciplină 

– Avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie 
mediu şi turism, administraţie publică locală 

– Avizul favorabil al comisiei pentru sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, 
protecţie copii, tineret şi sport 

– Votul a 15 consilieri din totalul de 15 consilieri aflaţi în funcţie, fiind prezenţi la 
şedinţa Consiliului local un număr de 15 consilieri 

 În temeiul art.46 (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

 Art.1. Se aprobă constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică ( C.L.O.P ), 
organism cu rol consultativ, formată din 11 membri, conform anexei ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică: 

– Primarului oraşului Nădlac; 
– Reprezentaţilor comunităţii locale desemnaţi prin prezenta hotărâre 
– Şefului Poliţiei oraşului Nădlac 
– Prefecturii judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios. 

 
 

     Preşedinte de şedinţă                                Contrasemnat pentru legalitate                       
PALIŞ GLIGOR                                            SECRETAR 

                                         ALEXANDRU GROS  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Anexa la H.C.L. nr.25/22.03.2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisia de ordine publică a oraşului Nădlac 
 
 
 
 

1. Primarul oraşului Nădlac 
2. Şeful Poliţiei oraşului Nădlac 
3. Şeful Poliţiei Comunitare Nădlac 
4. Consilier local- Orban Balazs, CNP 1500330024484 
5. Consilier local- Szuchanszki Ştefan, CNP 1361004024485 
6. Consilier local- Bodnărescu Vasile, CNP 1560312024488 
7. Reprezentant al comunităţii locale- Gondec Pavel, CNP 1640915024509 

8. Reprezentant al comunităţii locale- Onuţe Aurel, CNP 1460309024485 
9. Reprezentant al comunităţii locale- Borlea Ioan, CNP 1580128020019 
10. Reprezentant al comunităţii locale- Falticska Frigheş, CNP 1551218024491 
11. Reprezentant al comunităţii locale- Crai Aurel, CNP 1480606024484 

 
 
 
 
     Preşedinte de şedinţă                        Secretar 
   Gligor Paliş          Alexandru Gros 
 

 
 
 
 


