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CONSILIUL LOCAL

H OTARAREA NR.2O
din 19 februarie2020

privind validarea mandatului de consilier local atribuit domnului SZAKACS
CSABA declarat supleant pe lista Uniunii Democrate Maghiare din Rominia la

alegerile locale din data de 5 iunie 2016

Consiliul local al comunei S,iAA,4$,qC, judetul SILAJ intrunit tn qedinla
ordinard din data de l9 februarie 2020;

Avdnd tn vedere:
-Adresanr.716 februarie 2020 prin care Organiza[ia JudeJeand Sdlaj a Uniunii Democrate
Maghiare din RomAnia confirmd faptul cd domnul SZAKACS CSABA, urmitorul
supleant, este membru al acestui partid Ei are susfinerea Organiza[iei TIDMR S6laj pentru
ocuparea funcfiei de consilier local in Consiliul Local $Srmdqag precum qi Lista cu
propunerile de candidali ai UDMR la alegerile locale care au avut loc in 05.06.2016;
-Raportul de specialitate nr.1004/10 februarie 2020 intocmit de secretarul genersla al
comunei $Srmdqag;
- Raportul Raportul comisiei de validare a mandatelor cu nr.1200/18 februarie 2020;
- Referatul de aprobare a iniliatorului proiectului de hotdrAre nr.1003/10 februarie 2020;
- Avizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei $6rmdgag
nr.l 07 3 I 72 februarie 2020;

in conformitate cu temeiurile juridice, respectiv prevetlerile:
- art.l29 qi ale art.602 din O.U.G nr.5712019 privind Codul Administrativ cu

modifi cdrile ulterioarre;
- ar1.100, a1in.33 din Legea nr.ll5l2015 pentru alegerea autoritdtilor administrafiei
publice locale, coroborate cu dispoziliile Legli nr.21512001, republicatS, privind
administraJia publicd locald gi ale Regulamentului de organizarc qi func(ionare a
consiliului local, aprobat prin Hotdr6rea Consiliului Local $6rmdgagnr. 11612019;

In temeiul art.li9 Si ale art.l96, lit.a din O.U.G nr57/2019 privind Codul
Adminis trativ cu modificdrile ulter ioare ;

Adoptd prezenta,

Art. 1. Se valideazi, prin votul deschis al consilierilor locali, mandatul de
consilier local al domnului SZAKACS CSABA, declarat supleant pe lista de
consilieri locali ai Uniunii Democrate Maghiare din Rom6nia- Organizalia j udefean[
Silaj la alegerile locale din data de 5 iunie 201 6.

Art. 2. Prezenta hotirAre poate fi contestate la Tribunalul Sdlaj in termen de 5 zile
de la adoptare sau, in cazul absenlei de la gedinld, de la cornunicare.

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrdri se incredin{eazd
Secretarul general al comunei $drmigag.



Art.4. Prezenta hotdrdre se va comunica cu:
- InstituJia prefectului -judetul Silaj;
- Primarul comunei;
- Compartimentul buget, contabilitate, salarizare qi resurse umane;
- UDMR -Orgafizalia judeleand Sdlaj;
- Domnului SZAKACS CSABA;
- Dosar hotdrAri;
- Dosar qedinld.

PRESEDINTE DE SEDINT
NICOLAE CIIEREJI

SIrmfi$ag la l9 februarie 2020
Consilicri Total - 15, Nr.consilicri prczenfi -
HotIreIc adoptati cu: l3 votuli pcntru


