
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
ORAŞUL INEU 
CONSILIUL LOCAL INEU 

H O T Ă R Â R E A 
nr. 1 din 20.06.2012 

privind constituirea comisiei de validare a alegerii consilierilor locali 
 

Consilierii declaraţi aleşi la scrutinul din 10 iunie 2012 , întruniţi în şedinţa de constituire la 20 

iunie 2012, 

 

Având în vedere: 

-Ordinul nr. 300/14.06.2012 emis de Prefectul Judeţului Arad pentru convocarea în şedinţa de 

constituire a Consiliului Local al oraşului Ineu , 

-Procesul-verbal de constatare a rezultatului alegerilor desfăşurate la 10 iunie 2012 în oraşul Ineu 

- 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; 

-art.4 şi art.9, alin.4 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului-

cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr. 673/2002; 

- art. 31 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 - republicată, Legea administraţiei publice locale,  

 

H O T Ă R Ă S C: 
 

Art.1: Se alege comisia de validare a mandatelor consilierilor locali aleşi ai oraşului 

Ineu, care va fi compusă din următorii:  

1. D-l Alb Ionel, preşedinte, din partea Partidului Naţional Liberal , 

2. D-l Nicodin Ioan – Octavian, secretar,  din partea Mişcării Creştin - Liberale , 

3. D-l Băeţan Vasile, membru, din partea Partidului Social Democrat ,  

4. D-l Hedea Nicolae, membru, din partea Partidului Naţional Liberal, 

5. D-l Dimofte Silviu - Sorin, membru,  din partea Partidului Poporului – Dan 

Diaconescu . 

Art.2:  Comisia de validare a mandatelor îşi va desfăşura activitatea pe durata mandatului 

Consiliului Local Ineu.  

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

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică cu: 

� Primarului ales al oraşului Ineu,  

� Instituţia Prefectului – Judeţul Arad .  

Art.5: Secretarul oraşului Ineu va îndeplini procedura de comunicare a prezentei 

hotărâri.  

 

 Preşedinte de vârstă,                              Contrasemnează  Secretar,   
                 Creţu Ioan              Rada Nicoleta-Ancuţa 
 

 

 Asistent 1 - Ghiura Cristian-Paul  
 

 Asistent 2 - Mădaşa Adrian-Ioan 

 


