ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI
HOTĂRÂREA NR. 15/2019
Privind reconstituirea Comisiei de validare
Consiliul Local Ciumani, la şedinţa ordinară din data de 25.03.2019,
Având în vedere demisia domnului consilier local Csata Jenő, înregistrată sub nr. 614
din 04.03.2019, precum Proiectul de hotărâre nr. 15/2019 privind reconstituirea Comisiei de
validare, inițiat de Primarul comunei Ciumani,
Luând act de Expunerea de motive nr. 15/2019 a primarului comunei Ciumani,
respectiv raportul Comisiei de specialitate pentru activitatea economico-financiară, juridică și
de disciplină,
Văzând Raportul de specialitate nr. 15/2019 întocmit de referentul de specialitate care
îndeplinește sarcinile de secretar al comunei, privind necesitatea adoptării proiectului de
hotărâre nr. 15/2019 privind reconstituirea Comisiei de validare,
Având în vedere prevederile:
- Art. 31 alin. (2), (3), (4) şi (5), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
- Art. 4 şi art. 5 al Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor
locale, aprobat de Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, cu modificările și completările
ulterioare;
Văzând Lista partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor
cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru
care a fost depus până la data de 23 iunie 2016 raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor
electorale, conform art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii
partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu număr de înregistrare la AEP
nr.17479/18.06.2016 pentru UDMR nr.17618/21.06.2016,
Luând în considerare prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în
administraţia publică,
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 10 voturi
H O T Ă R Ă Ş T E:
ART.1. Se reconstituie Comisia de validare a Consiliului local al comunei Ciumani,
care va funcţiona pe întreaga durată a mandatului acestuia, în următoarea componenţă:
1.Domnul
2.Doamna
3.Doamna
4.Domnul
5.Domnul

Korpos Levente – președinte
Molnár Eszter – secretar
Csata Andrea – membru
Jánosi Borsos Attila – membru
Orban Vilmos – membru

ART.2. Hotărârea se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija
referentului de specialitate care îndeplinește sarcinile secretarului, pentru primarul comunei
Ciumani si Instituţiei Prefectului judeţului Harghita.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Székely Álmos-Szilveszter
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