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HOTĂRÂREA Nr.99 

        din 27.07.2021 
privind reorganizarea Comisiei locale de ordine publică la nivelul orașului Nădlac 

 
 

 
Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.07.2021, 

Având în vedere : 

- inițiativa primarului oraşului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare  
nr.4636/15.07.2021 

- referatul d-lui Pop Ioan din cadrul Serviciului Poliției Locale Nădlac 
nr.4633/15.07.2021 

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.52/23.05.2017 privind reorganizarea 
comisiei locale de ordine publică la nivelul orașului Nădlac  

- prevederile art.28-30 din Legea nr.155/2010 a poliției locale, republicată, 
actualizată  

- 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 sănătate pentru sănătate și familie , muncă 

și protecție socială, protecție copii, tineret și sport  
În temeiul art.129(2) lit.d (7), lit.g, (14), art.139(1) din Ordonanța de Urgență 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată 
 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

 
 Art.1. Se reorganizează  comisia locală de ordine publică, organism cu rol consultativ, 
formată din 7 membrii , în următoarea componență : 

 MĂRGINEAN IOAN-RADU – primarul orașului Nădlac 
 SOCACIU FLAVIUS CRISTIAN – comisar-șef Poliția orașului Nădlac 
 POP IOAN – polițist local din cadrul Serviciului Poliției Locale Nădlac 
 GROS ALEXANDRU – secretarul  general al orașului Nădlac 

 PATEAN TIBERIU - consilier local 
 VAȘ LADISLAU - consilier local/viceprimar 
 PALADIE RĂZVAN-FLORIN - consilier local 

Art.2. Secretariatul comisiei locale de ordine publică a orașului Nădlac este asigurat de 
următoarele persoane: 

- Cotoraci Claudiu- polițist local din cadrul Serviciului Poliției Locale Nădlac 
- Șiadik Ioan- polițist local din cadrul Serviciului Poliției Locale Nădlac 

Art.3. Prezenta hotărâre abrogă Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.52/23.05.2017. 
Art.4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac și se 

comunică către: 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
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- persoanele nominalizate la art.1-2 
- Instituţia Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios– 

Compartiment Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios 

 

 

 

         PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
                LADISLAU VAȘ        SECRETAR GENERAL 
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