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HOTĂRÂREA Nr.28 
din 22.03.2005 

privind modificarea componenţei comisiei de atestare în vederea organizării examinării 
persoanelor fizice propuse de către adunările generale ale asociaţiilor de proprietari pentru 

administrarea imobilelor 
 

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

- referatul primarului oraşului Nădlac nr.2038/2005 
- încetarea raportului de muncă a d-lui Iamrişka Ioan, din cauză de demisie, din 

funcţia de inspector din cadrul compartimentului protecţia civilă 
- prevederile Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.57/30.03.2004 privind 

constituirea comisiei de atestare în vederea organizării examinării persoanelor 
fizice propuse de către adunările generale ale asociaţiilor de proprietari pentru 
administrarea imobilelor 

- prevederile art.61 din Normele Metodologice din 02.04.2003 privind 
organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari 

- prevederile art.38(1), 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 disciplină   

- avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie 
mediu şi turism, administraţie publică locală 

- votul a 15 consilieri din totalul de 15 consilieri în funcţie, fiind prezenţi la 
şedinţa Consiliului local un număr de 15 consilieri 

În temeiul art.46(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă modificarea componenţei comisiei de atestare în vederea organizării 

examinării persoanelor fizice propuse de către adunările generale ale asociaţiilor de proprietari 
pentru administrarea imobilelor, prin înlocuirea d-lui Iamrişka Ioan cu d-na Ilieş Ioana Dorina, 
inspector de specialitate din cadrul compartimentului Administrarea patrimoniului local din cadrul 
primăriei. 

Art.2. Prezenta hotărâre modifică corespunzător Hotărârea Consiliului local Nădlac 
nr.57/30.03.2004 privind constituirea comisiei de atestare în vederea organizării examinării 
persoanelor fizice propuse de către adunările generale ale asociaţiilor de proprietari pentru 
administrarea imobilelor. 

Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică: 
- primarului oraşului Nădlac 
- persoanei nominalizate în prezenta hotărâre 
- Prefecturii judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios    

 
          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
                          Paliş Gligor                                                 Secretar 
                        Alexandru Gros 
 
 
C.A./C.A. 
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