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ROMÂNIA Anexa la HCL nr.80/03.07.2012
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

PROCESUL VERBAL
al desfăşurării şedinţei extraordinare din data de 29.06.2012 a Consiliului local Nădlac

Şedinţa extraordinara a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 29.06.2012 a
fost convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.510/27.06.2012, prin
convocator şi înmânarea invitaţiilor.

Din partea Judecatoriei Arad participă: d-l Varga Lorant- judecator.
La lucrările şedinţei participă următorii consilieri: Ambruș Lubomir Ivan, Balint Ioan

Iaroslav, Bodnărescu Vasile Constantin, Harazin Andrei, Kiszel Dușan, Kovacs Ștefan Andrei,
Kszenics Pavel, Paladie Răzvan Florin, Porubski Ioan Dușan, Șomrak Dușan. Lipsesc
consilierii- Faur Maria Carmen, Lupșa Eugen, Mazuch Marinela Luminița Felicia, Paliș Gligor,
Tocilă Bogdan Valentin.

La şedinţă mai participă: d-l primar Ciceac Vasile, d-l secretar Gros Alexandru şi d-na
consilier juridic Ianecsko Alina.

La ședință mai participă angajatii din aparatul de specilitate al primarului.
D-l secretar constată că la sedinta sun prezenti 10 consilieri, declarând  şedinţa legal

constituită.
Domnul Varga Lorant- delegatul Judecătoriei prezinta hotărârea de validare a

mandatului primarului.
Domnul primar da citire textului Jurământului: „Jur să respect Constituţia şi legile ţării

şi să fac, cu bună credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele
locuitorilor orasului Nadlac. Aşa să-mi ajute Dumnezeu”.

Primarul se ridică în picioare, pune mâna stângă pe Constituţie cât şi pe Biblie şi
pronunţă cuvântul „JUR”, după care semnează formularul, in doua exemplare, unul se
inmaneaza acestuia, iar unul se pastreaza la dosar.

Presedinte de sedinta- Constat, în conformitate cu prevederile art.14 alin.1 din Legea
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali cu modificările şi completările ulterioare, că
mandatul primarului a fost validat şi dumnealui a depus jurământul, fiind îndeplinite cerinţele
ca, în calitatea pe care mi-aţi conferit-o să-l pot declara investit în funcţie şi, în numele dvs.,
al tuturor locuitorilor orasului, să-i urăm succes în înfăptuirea tuturor angajamentelor pe care
s-a legat prin jurământ.

Deoarece nu sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, d-l Bodnarescu
Vasile, preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului
local al oraşului Nădlac din data de 29.06.2012.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare originale.

Presedinte de sedinta                                                    Secretar
Bodnarescu Vasile Constantin                               Alexandru Gros
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