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HOTĂRÂREA Nr. 1
Din 26.06.2012

privind constituirea comisiei de validare a alegerii consilierilor locali

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa de constituire din data de
26.06.2012,

Având în vedere:
- Ordinul nr.300/14.06.2012 emis de Prefectul Județului Arad pentru

convocarea în ședința de constituire a Consiliului Local al orașului Nădlac
- Procesul verbal de constatare a rezultatului alegerilor desfășurate la 10

iunie 2012 în orașul Nădlac, înregistrat sub nr.5882/12.06.2012
- însuşirea prin vot deschis a propunerii preşedintelui de vârstă de alegere

a comisiei de validare compusă din 5 consilieri
- stabilirea numărului de locuri în comisia de validare pentru fiecare grup

de consilieri
- propunerile nominale privind candidaţii pentru componenţa comisiei şi

rezultatul votului deschis
- prevederile art.31, alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile art.4, art.9, alin.4 din Anexa nr.1 la Ordonanţa Guvernului

nr.35/2002 privind Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a
consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul art.4(3) din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a
consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr.35/2002, adoptă prezenta

HOTĂRĂRE:

Art.1. Se alege comisia de validare a mandatelor consilierilor locali aleși ai orașului
Nădlac, care va fi compusă din următorii :

1.PORUBSKI IOAN DUȘAN - preşedinte al comisiei
2.MAZUCH MARINELA LUMINIȚA FELICIA - secretarul comisiei
3.FAUR MARIA CARMEN - membru al comisiei
4.BALINT IOAN IAROSLAV - membru al comisiei
5.ȘOMRAK DUȘAN - membru al comisiei

Art.2. Comisia de validare a mandatelor își va desfășura activitatea pe durata
mandatului Consiliului Local Nădlac.

Art.3. Prezenta hotărâre are caracter constatator neputând fi contestată în
justiție.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :
- primarul orașului Nădlac



- Instituția Prefectului – Județul Arad, Serviciul Juridic și Contencios
Administrativ, Compartimentul Controlul Legalității Actelor și Contencios

PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR
BODNĂRESCU VASILE CONSTANTIN ALEXANDRU GROS

ASISTENŢI
PALADIE RĂZVAN FLORIN

TOCILA BOGDAN VALENTIN


