
       ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                    
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 58 / 2019
Privind validarea mandatului de consilier local 

al domnului Téglas János

Consiliul Local al comunei Valea Crişului, judetul Covasna,
Întrunit în şedinţa sa publică ordinară din  30.10.2019,
Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive iniţiate de primarul comunei

Valea  Crişului  privind  necesitatea  validării  consilierilor  locali  supleanţi  pentru  buna
desfăşurare  a  activităţii  Consiliului  Local  al  comunei  Valea  Crişului,  precum  şi  raportul
compartimentului de specialitate şi a secretarului general al comunei Valea Crişului,

Având în vedere declaraţia de acceptare a mandatului formulată de dl  Téglas János,
precum  şi  adresa  Uniunii  Democrate  Maghiare  din  România  (U.D.M.R.)  prin  care  ne
comunică apartenenţa la această organizaţie, 

În baza şi în executarea prevederilor:
- art. 602 din O.U.G nr 57/2019 privind Codul Administrativ
-  art  31^1,  art  32  şi  art  33  din  Legea  nr.215/2001  privind  administratia  publică  locală,
republicată cu modificările şi completările ulterioare

- - art 100 alin (33) din Legea nr 115/2015, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice
locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
-  HCL nr 56/2019 privind  încetarea de drept a mandatului  de consilier  local  al  domnului
KARÁCSONY László - ales pe lista Uniunii Democrate Maghiare din România (U.D.M.R.)  la
data de 5 iunie 2016

În temeiul  prevederilor art  196 alin  (1)  lit  ”a”  din  O.U.G nr 57/2019 privind Codul
Administrativ

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se validează mandatul de consilier local al domnului Téglas János – supleant
pe lista Uniunii Democrate Maghiare din România (U.D.M.R.) la data de 5 iunie 2016.

Art. 2 Difuzarea prezentei hotărâri se realizează în condiţiile  art.  197 din  O.U.G nr
57/2019 privind Codul Administrativ

Valea Crişului, la 30.10.2019

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNEAZĂ
            Secretar general al comunei

          VANCEA LAJOS                                                            PANAITE ANA-DIANA


