
     ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                    
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 26/2018
Privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al 

domnului IOACHIM SILVIU

Consiliul Local al comunei Valea Crişului, judetul Covasna,
Întrunit în şedinţa sa publică ordinară din  15.05.2018,

      Analizând expunerea de motive şi proiectul de hotărâre iniţiate de primarul comunei Valea
Crişului,   
            Având în vedere rapoartul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei comunei şi
avizul secretarului comunei Valea Crişului,

În baza şi în executarea prevederilor:
- art. 9 alin (2) lit “a” şi art 12 din Legea nr 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările
şi completările ulterioare;
-  art.  12  alin  (2)  lit  “a”  din  Regulamentul  de  organizare  şi  funcţionare  al  Consiliului  Local  al
comunei Valea Crişului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr 49/2008 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliul Local al comunei Valea Crişului
- art. 40 alin (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor  art.  36, alin.(1),  45, alin. (1), art.  46, art.115, alin. (1), lit.  „b” din
Legea  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Consiliul Local al comunei Valea Crişului ia act de încetarea de drept a mandatului de
consilier local al domnului IOACHIM SILVIU - ales pe lista  Erdélyi Magyar Néppárt – Partidul
Popular Maghiar din Transilvania (EMNP-PPMT) la data de 5 iunie 2016.

Art. 2 Se declară vacant locul deţinut de domnul IOACHIM SILVIU în Consiliul Local al
comunei Valea Crişului.

Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi atacată în termen de 10 zile de la comunicare la instanţa de
contencios administrativ, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 4 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi secretarul
comunei Valea Crişului.

Valea Crişului, la 15.05.2018

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
           SECRETAR

BALOGH LAJOS-ROBERT                                                      PANAITE ANA-DIANA


