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Nr.________ din _________.2011

REFERAT

Subsemnatul Vasile Ciceac, primarul oraşului Nădlac, împreună cu
secretarul unităţii administrativ-teritoriale- Alexandru Gros,
Având în vedere:
-

-

-

Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.____/_____.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:

„Art. 4
(1)La reluarea lucrărilor consilierii declaraţi aleşi vor alege prin vot deschis, exprimat
prin ridicare de mâini, o comisie de validare alcătuită din 3-5 consilieri locali. Numărul
membrilor comisiei se stabileşte prin vot deschis, la propunerea preşedintelui de vârstă.
Comisia este aleasă pe întreaga durată a mandatului.
(2)Desemnarea candidaţilor pentru comisia de validare se face de către grupurile de
consilieri constituite potrivit art. 3 alin. (2). Numărul de locuri cuvenite fiecărui grup se
determină în funcţie de numărul de mandate obţinute de grupul în cauză.
(3)Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul deschis
al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire, iar rezultatul va fi
consemnat în hotărârea nr. 1
(la data 24-dec-2002 Art. 4, alin. (3) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea
673/2002 )

Art. 5

Comisia de validare a mandatelor alege din rândul membrilor săi un preşedinte şi un
secretar, cu respectarea procedurii de vot prevăzute la art. 4 alin. (3).”

-

prevederile
art.36(1)
din
Legea
nr.215/2001
privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare

PROPUN:
Supunerea spre aprobare de către Consiliul Local a proiectului de
hotărâre privind modificarea comisiei de validare a mandatelor
consilierilor, în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii acestuia
pe toată durata mandatului.

Primar,
Vasile Ciceac

Secretar,
Alexandru Gros

