ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
COMUNA VALEA CRIȘULUI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 13 / 2012
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului
CZINTOS IOAN și al domnului DÁVID FERENC
Consiliul local al comunei Valea Crișului, județul Covasna;
Întrunit în ședința sa publică ordinară din data de 29.02.2012.;
Având în vedere proiectul de hotărâre și expunerea de motive înițiate de domnul primar
în acest sens, referatul constatator privind constatarea încetării de drept a mandatului de
consilier local al domnilor CZINTOS IOAN și DÁVID FERENC, ca urmare a pierderii calităţii
de membru al Partidului Civic Maghiar – Magyar Polgári Párt, avizul favorabil al Comisiei
juridice și de disciplină din cadrul Consiliului local al comunei Valea Crișului, raportul de
specialitate al secretarului din cadrul Primăriei Valea Crișului, precum și avizul favorabil al
secretarului comunei;
În baza şi în executarea prevederilor:
- art. 9 alin. (2) lit. “h1”, art. 9 alin. (4) şi art 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor
locali, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 96 alin. (9) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 12 alin (2) lit “i”, şi art 12 alin (3) 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;
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;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1./ - Se constată încetarea, de drept, a mandatului de consilier local al al domnului
CZINTOS IOAN și al domnului DÁVID FERENC aleși pe lista Partidul Civic Maghiar –
Magyar Polgári Párt la data de 1. iunie 2008.
Art.2./ - Se declară vacant locurile deţinute de domnul CZINTOS IOAN și domnul
DÁVID FERENC 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 Crișului, la 29.02.2012.
Președinte de ședință,
KATÓ GÁBOR

Contrasemnează
Secretar,
BENKŐ CECILIA MÓNIKA

