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   ROMÂNIA
_________________________________Judeţul Arad_______________________________

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  

e-mail : office@primaria-nadlac.ro  ,  www.primaria-nadlac.ro

HOTĂRÂREA Nr.6
din 19.01.2011

privind modificarea componenţei comisiei de validare a mandatelor consilierilor 

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
19.01.2011,

Având în vedere:
- Referatul elaborat de către primarul şi secretarul oraşului Nădlac 

nr.102/2011
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.5/19.01.2011 privind încetarea 

de drept a mandatului de consilier a d-lui Onea Mircea Laurenţiu
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.43/23.02.2010 privind 

modificarea componenţei comisiei de validare a mandatelor 
consilierilor

- propunerile nominale efectuate de către consilieri privind 
componenţa acestei comisii

- prevederile art.4, 5, 15, 29, anexa nr.2-pct.10 din Ordonanţa 
nr.35/2002 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliilor locale

- prevederile art.36(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată,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 activităţi social- culturale, culte, 
învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie 
copii, tineret şi sport

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

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se modifică componenţa comisiei de validare, pe întreaga durată a 
mandatului Consiliului Local Nădlac,  având următoarea componenţă:

- Mazuch Marinela Luminiţa Felicia- preşedinte al comisiei
- Rău Lehoczki Adrian Ilie- secretarul comisiei
- Huszarik Alexandrina Nicoleta- membru al comisiei
- Lupşa Eugen- membru al comisiei
- Mokoş Pavel - membru al comisiei

Art.2. Prezenta hotărâre modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local Nădlac nr.43/23.02.2010.

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică:
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- primarului oraşului Nădlac
- Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Direcţia Controlul Legalităţii Actelor, 

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

Preşedinte de şedinţă               Contrasemnează pentru legalitate                    
           Ing.Sorin Ivan Şproch                        Secretar

  Gros Alexandru


