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HOTĂRÂREA Nr.42
Din 23.02.2010

privind încetarea de drept a mandatului de consilier UDSCR a d-lui Balint
Gheorghe Pavel

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 23.02.2010,

Având în vedere :
- Referatul întocmit în baza prevederilor art.12 din Legea nr.393/2004-

Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, semnat
de către primar şi secretar nr. 2159/2010

- Adresa Uniunii Democratice a Slovacilor şi Cehilor din România ,
înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr. 2155/19.02.2010- prin
care se comunică excluderea din această organizaţie a domnului Balint
Gheorghe Pavel -consilier local

- prevederile art.9(2), lit.”a” din Legea nr.393 /2004- Statutul aleşilor
locali, cu modificările şi completările ulterioare

- prevederile art.96 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Consiliului Local Nădlac, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local
nr.106/08.07.2008

- 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

În temeiul art. 45 din Legea  nr. 215 /2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, mandatul
de consilier al d-lui Balint Gheorghe Pavel, încetează de drept înainte de
expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a pierderea calităţii de
membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei
listă a fost ales, conform legislaţiei în vigoare.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică  :
- primarului oraşului Nădlac
- d –lui Balint Gheorghe Pavel
- compartimentului resurse umane din cadrul primăriei
- Instituţiei Prefectului judeţului Arad, Direcţia Controlul Legalităţii

Actelor, Juridic, Relaţii Publice şi Secretariat – Compartimentul
Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SORIN IVAN ŞPROCH SECRETAR

ALEXANDRU GROS




