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   A/5             
HOTĂRÂREA Nr. 36 

din 14.03.2006 
privind validarea mandatului d-nei consilier Plaştin Saveta Anghelina 

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

- prevederile art.32, art 33, art.34, art. 35 din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările 
ulterioare 

- raportul Comisiei de validare a mandatelor consilierilor, aleasă în 
baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.1 din data de 
17.06.2004, nr.2432/2006 

- Hotărârea Consiliului local nr.35 din 14.03.2006 privind încetarea 
de drept a mandatului de consilier al d –lui Kukucska Gerhard 

- Adresa primăriei oraşului Nădlac nr.2142/2006 
- confirmarea scrisă a P.D. din care rezultă apartenenţa d –nei 

Plaştin Saveta Anghelina la această formaţiune nr.2347/2006 
- lista de candidaţi pentru Consiliul Local Nădlac ai Partidului 

Democrat din care rezultă că următorul supleant de pe lista P.D. 
din care face parte d –l Kukucska Gerhard este d –na Plaştin 
Saveta Anghelina 

- 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 14 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. Se validează mandatul consilierului Plaştin Saveta Anghelina, 
identificată prin BI Seria DA, 184242, domiciliată în Nădlac, str. Dorobanţi, nr.16, 
judeţul Arad. 

Art.2. Hotărârea de validare sau de invalidare a mandatului poate fi atacată 
de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la 
adoptare sau în cazul celor absenţi la şedinţă, de la comunicare. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică : 
- primarului oraşului Nădlac 
- consilierului Plaştin Saveta Anghelina 
- compartimentului resurse umane din cadrul primăriei 
- Instituţiei Prefectului judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 
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