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     HOTĂRÂREA Nr.7
din 19.01.2011

privind validarea  mandatului de consilier al d-lui Unatinszki Andrei Ioan

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

Având în vedere :
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.5/19.01.2011 privind încetarea de 

drept a mandatului de consilier al d-lui Onea Mircea Laurenţiu
- Confirmarea scrisă a Partidului Democrat Liberal din care rezultă 

apartenenţa d-lui Unatinszki Andrei Ioan la această formaţiune şi faptul 
că următorul supleant de pe lista Partidului Democrat Liberal din care 
face parte d-l Onea Mircea Laurenţiu este d-l Unatinszki Andrei Ioan, 
înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr.506/14.01.2011

- Procesul verbal de constatare a rămânerii definitive a candidaturilor 
pentru alegerile locale din 01.06.2008 pe raza Circumscripţiei electorale 
orăşeneşti nr.6 Nădlac din data de 29.04.2008 întocmit de Biroul 
Electoral de circumscripţie orăşenească nr.6 Nădlac

- procesul verbal al comisiei de validare a mandatelor consilierilor
nr.103/19.01.2011

- prevederile art.30-34 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. Începând cu data de astăzi, 19.01.2011 se validează mandatul de 
consilier al d-lui Unatinszki Andrei Ioan, consilier din partea Partidului Democrat Liberal.

Art. 2. Hotărârea de validare 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 :
- d-lui Unatinszki Andrei Ioan
- compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei
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- 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                    
           Ing.Sorin Ivan Şproch                        Secretar

  Gros Alexandru


