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HOTĂRÂREA Nr. 35 

din 14.03.2006 
privind încetarea de drept a mandatului de consilier a d-lui Kukucska Gerhard 

 
 Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data 
de 14.03.2006, 
 Având în vedere : 

- Referatul primarului oraşului Nădlac nr.2174/2006 
- Referatul consilierului juridic din cadrul aparatului permanent de lucru 

al Consiliului Local Nădlac nr.2451/2006 
- prevederile art.9, lit.”d” din Legea nr.393 /2004- Statutul aleşilor locali, 

cu modificările şi completările ulterioare 
- prevederile art.68(2), lit.d, (4) din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Local Nădlac 
- lipsa nemotivată la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive a 

Consiliului a d-lui Kukucska Gerhard: 18.11.2005, 06.12.2005, 
30.01.2006, 28.02.2006, conform proceselor verbale ale şedinţelor mai 
sus menţionate 

- 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 

- votul a 13 consilieri din totalul de 15 consilieri în funcţie, fiind prezenţi 
la şedinţa Consiliului local un număr de 13 consilieri 

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

 
HOTĂRĂŞTE:     

  
 Art.1. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, mandatul 
de consilier al d –lui Kukucska Gerhard  încetează de drept înainte de expirarea 
duratei normale a mandatului, ca urmare a lipsei nemotivate a acestuia la mai 
mult de 3 şedinţe ordinare consecutive a Consiliului Local Nădlac, conform 
legislaţiei în vigoare. 
 Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacată de d-l Kukucska Gerhard, la 
instanţa de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. 
 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică  : 

- primarului oraşului Nădlac  
- d –lui Kukucska Gerhard 
- compartimentului resurse umane din cadrul primăriei 
- Instituţiei Prefectului judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 
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