
  
 
      

       
 

HOTĂRÂREA Nr.6 

din 09.11.2020 
privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Nădlac 

 

 

 Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 
09.11.2020, 

 Având în vedere: 

- inițiativa primarului orașului Nădlac, exprimată prin referatul de 
aprobare înregistrat cu nr.5901/29.10.2020 

- adresa grupului de consilieri locali din partidele politice PSD, PNL, Pro 

România, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub 

nr.6039/05.11.2020 
- Ordinul nr.597/20.10.2020 emis de Prefectul Județului Arad privind 

convocarea primarului validat și a consilierilor locali ale căror 

mandate au fost validate pentru ședința privind ceremonia de 
constituire a Consiliului local al Orașului Nădlac  

- Ordinul nr.626/22.10.2020 emis de Prefectul Județului Arad privind 

constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului 
local al Orașului Nădlac  

- Încheierea nr.9984/14.10.2020 a Judecătoriei Arad, Dosar 

nr.15584/55/2020 

- Încheierea nr.10746/28.10.2020 a Judecătoriei Arad, Dosar 
nr.16979/55/2020 

- necesitatea desfăşurării în bune condiţii  a activităţii Consiliului Local 

Nădlac în toate domeniile de activitate 
- propunerile nominale efectuate privind constituirea comisiilor pe 

principalele domenii de activitate, ca organe permanente de lucru ale 

Consiliului Local 
- prevederile art.124-126 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 

privind Codul administrativ, actualizată 

În temeiul art.139(1) din din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul 

administrativ, actualizată 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1.  Se organizează comisia pentru activităţi economico-financiare, 

agricultură, juridică şi de disciplină pe lângă Consiliul Local al orașului Nădlac, având 

următoarea componență: 
1. Vaş Ladislau- preşedinte, consilier local din partea Partidului 

Pro România 

2. Bocea Alexandru-Marian– secretar, consilier local din partea 

Partidului Social Democrat ( comisia de bază ) 
3. Patean Tiberiu– membru, consilier local din partea Partidului 

Pro România 
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4. Kelo Milan– membru, consilier local din partea Uniunii 

Democratice a Slovacilor şi Cehilor din România 

5. Hegyes Mihai-Ferencz– membru, consilier local din partea 

Partidului Mişcarea Populară 
Art.2.  Se organizează comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală, pe lângă Consiliul Local al 

orașului Nădlac, având următoarea componență: 
1. Paladie Răzvan-Florin- preşedinte, consilier local din partea 

Partidului Social Democrat 

2. Abraham Milan-Iaroslav– secretar, consilier local din partea 

Partidului Naţional Liberal 
3. Suslak Marek-Andrei– membru, consilier local din partea 

Partidului Social Democrat 

4. Somrak Duşan– membru, consilier local din partea Uniunii 
Democratice a Slovacilor şi Cehilor din România 

5. Onuţe Dan-Ioan– membru, consilier local din partea Partidului 

Mişcarea Populară 
Art.3.  Se organizează comisia pentru activităţi social-culturale, culte, 

învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi 

sport, pe lângă Consiliul Local al orașului Nădlac, având următoarea componență: 

1. Karkuş Radomir-Călin-Ştefan - preşedinte, consilier local din 
partea Partidului Naţional Liberal 

2. Suslak Marek-Andrei– secretar, consilier local din partea 

Partidului Social Democrat  ( comisia de bază ) 
3. Albu Cosmin-Cristian- membru, consilier local din partea 

Partidului Social Democrat 

4. Huszarik Alexandrina-Nicoleta– membru, consilier local din 
partea Partidului Mişcarea Populară 

5. Bonţea Maria-Carolina– membru, consilier local din partea 

Uniunii Democratice a Slovacilor şi Cehilor din România 

6. Franio Ştefan-Emilian– membru, consilier local din partea 
Uniunii Democratice a Slovacilor şi Cehilor din România 

7. Bocea Alexandru-Marian- membru, consilier local din partea 

Partidului Social Democrat 
Art.4.  Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului 

Nădlac și se comunică către:  

- Compartiment resurse umane, din cadrul primăriei 
- Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 

Administrativ, Compartimentul Controlul Legalității Actelor și 

Contencios 
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