ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI
H O T Ă R Â R E A nr.3/2016
privind reconstituirea Comisiei de validare
Consiliul Local al comunei Ciumani, la şedinţa din data de 28 ianuarie 2016;
Având în vedere faptul că președintele comisiei de validare, dl. Mogyoros Laszlo a
demisionat din funcția de consilier, astfel Comisia de validare rămânând fără președinte, este
necesară reconstituirea Comisiei de validare,
Luând în considerare :
- Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr.2/2016 privind încetarea mandatului domnului
Mogyoros Laszlo,
- prevederile art. 31 alin. (2), (3), (4) şi (5), art. 45 alin. (1) şi art.115 alin. (1) lit. b din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată şi
- prevederile art. 4 şi art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consillilor locale aprobată şi modificată prin
Legea nr.673/2002;
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 13 iunie 2012 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, apărută în Monitorul Oficial al României nr.398/14.06.2012 și nr.
412/20.06.2012
În temeiul prevederilor art. 31 alin. (2), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 11 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 durata mandatului rămas, în următoarea componenţă:
1.Domnul JANOSI-BORSOS ATTILA – președinte
2.Domnul SZEKELY ALMOS-SZILVESZTER - secretar
3.Domnul BENEDEK ARPAD - membru
4.Domnul KORPOS LEVENTE - membru
5.Domnul ORBAN VILMOS - membru
ART.2. Hotărârea se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija secretarului
pentru primarul comunei Ciumani si Instituţiei Prefectului judeţului Harghita
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