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HOTĂRÂREA Nr.40
Din 15.03.2011
privind încetarea de drept a mandatului de consilier P.N.G.-C.D. a d-lui
PORUBSKI IOAN DUŞAN
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 15.03.2011,
Având în vedere :
- Referatul întocmit în baza prevederilor art.12 din Legea nr.393/2004Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, semnat
de către primar şi secretar nr.3252/2011
- demisia din calitatea de consilier local depusă la primăria oraşului
Nădlac de către d-l PORUBSKI IOAN DUŞAN, sub nr.2888/01.03.2011
- 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
- avizul al comisiei pentru activități social- culturale, culte, învățământ,
sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și
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 intrării în vigoare a prezentei hotărâri, mandatul
de consilier al d-lui PORUBSKI IOAN DUŞAN încetează de drept înainte de
expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei, conform legislaţiei
în vigoare.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică :
- primarului oraşului Nădlac
- d–lui PORUBSKI IOAN DUŞAN
- compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei
- Serviciului Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Nădlac
- Instituţiei Prefectului judeţului Arad, Serviciul Juridic și Contencios
Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi
Contencios
Preşedinte de şedinţă
Ing.Sorin Ivan Şproch
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