
ROMÂNIA                                                                                  
JUDEŢUL ARAD                                                                    
CONSILIUL LOCAL INEU                                         
 

HOTĂRÂREA NR. 90 
Din 29.06.2012 

privind reorganizarea Consiliului Comunitar Consultativ 
al oraşului Ineu şi revocarea Hotărârii nr.68/31.07.2008 

 
                 Consiliul local al oraşului Ineu, întrunit în şedinţa ordinară în  data de 
29.06.2012, 
                 Având în vedere: 
                 -iniţiativa şi expunerea de motive nr.9992/25.06.2012 a Primarului 
Oraşului Ineu-jr. Călin Ilie Abrudan; 
                 -referatul nr. 999/25.06.2012 al d-nei Ancuţa Rada – secretar al oraşului 
Ineu; 
                 -prevederile art.103 din Legea 272/2004, privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului; 
                 -prevederile art.36, alin.2, lit.d şi alin.6, lit.a, pct.2 din Legea 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
                 -avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Ineu. 
                 În temeiul art.45, alin.1 din Legea 215/2001, privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
                                                     H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
                Art.1. Se reorganizează  Consiliul Comunitar Consultativ al oraşului Ineu, 
în următoarea componenţă: 
                    -primar – jr. Călin Ilie Abrudan – preşedinte; 
                    -viceprimar – ec. Nogea Adrian – membru; 
                    -secretar – jr.Rada Ancuţa – membru; 
                    -comandant Poliţia Ineu – Cms. Zaharia Aurel – membru; 
                    -agent proximitate –ag.şef adjunct Mâneran Petru – membru;  

  -consilier local – Chirla Alexandru- membru; 
  -consilier local – Leucuţa Ioan – membru; 
  -director adj.Grup. Scolar ″Sava Brancovici″ – Zdrenţan Mihăiţă- 
membru; 
 -director Grup Şcolar ”M.Viteazul” – Crişan Teodor –membru; 
 -director Centrul de zi de îngrijire a copiilor –Crişan Lavinia-membru; 
 -profesor -  Ardelean Lăcrimioara – membru; 
 -profesor- Răducanu Sorin – membru; 
 -medic – Cujba Vladimir – membru; 
 -intreprinzător local – Chilian Florin – membru; 
 -referent –Csillag Victoria – secretar.       



      Art.2.-Se revocă Hotărârea nr.68/31.07.2008 adoptată de Consiliul local 
Ineu. 
                Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 
secretarul oraşului Ineu, care va face comunicare cu: 
 
                           -Instituţia Prefectului Judeţului Arad; 
                           -Primarul oraşului Ineu; 
                           -Membrii Consiliului Comunitar Consultativ al oraşului Ineu; 
                           -Secretar. 
 
       
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,      CONTRASEMNEAZĂ, 
 IONEL ALB         SECRETAR, 
                 ANCUŢA RADA 
 


