ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR.22/2018
prin care se ia act de demisia consilierului local Bordás Zsolt si
vacantarea mandatului de consilier local

Consiliul local al comunei Ozun,
întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 martie 2018,
analizând cererea domnului Bordás Zsolt, înregistrată sub nr. 1020/01.02.2018, precum
raportul Comisiei de specialitate nr. 3, raportul de specialitate şi avizul Secretarei comunei,
luând în considerare Referatul constatator întocmit conform art. 12 alin. (2) din Legea
nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali cu nr.. 1020/ 1.03.2018,,
având in vedere prevederile art. 69 din Anexa 1 la O.G. nr. 35/2002, privind aprobarea
Regulamentului - cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările si
completările ulterioare;
în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. “a” şi art. 10 şi 12 din Legea nr.
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, coroborat cu art. 60 alin. (1) lit. “a” din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
în baza prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată,

HOTĂRĂŞTE
Art.1 - Consiliul local Ozun ia act de cererea de demisie a domnului Bordás Zsolt, ales
consilier local la 5 iunie 2016, în Circumscripţia Electorală nr. 34 Ozun, judeţul Covasna,
constată încetarea de drept a mandatului său şi declară vacant locul deţinut de acesta.
Art.2 - Locul ocupat de domnul Bordás Zsolt in cadrul Consiliului Local Ozun se
declară vacant, el urmând a fi ocupat de supleantul de pe lista U.D.M.R.
Art.3 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Secretarul
comunei Ozun, dna Aczél Melinda Cecilia.
Ozun, la 26 martie 2018.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINTĂ
Barta János

Difuzare:

1 ex. la dosar cu hotărâri

1 ex. dl. Bordás Zsolt

1 ex. secretar UAT

1 ex. Prefecturii jud. Covasna

1 ec. Biroul financiar contabil

Contrasemnează:
secretarul comunei,
Aczél Melinda Cecília
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Nr. 2852 din 22.03.2018.

Către,
Uniunea Democrata Maghiara din Romania

Având în vedere cererea de demisie a domnului Bordás Zsolt, ales consilier local
în comuna Ozun la alegerile locale din 5 iunie 2016, din motive personale,
Vă rugăm să ne comunicaţi numele supleantului de pe lista formaţiunii politice
UDMR, cu confirmarea în scris sub semnătura conducerii, că supleantul face parte din
partidul politic (formaţiunea politică) până la validarea mandatului, conform art. 100
alin. (33) din Legea nr. 115/2015, care prevede următoarele “ Candidaţii înscrişi în liste,
care nu au fost aleşi, sunt declaraţi supleanţi în listele respective. În caz de vacanţă a mandatelor de
consilieri aleşi pe liste de candidaţi, supleanţii vor ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care
sunt înscrişi în liste dacă, până la data validării mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele
politice sau organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din partea cărora au candidat
supleanţii confirmă în scris, sub semnătura conducerilor judeţene ale partidelor politice sau ale
organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, că supleanţii fac parte din partidul politic
respectiv sau din organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.
Actul ne este necesar în vederea validării mandatului persoanei respective în
următoarea şedinţă a Consiliului local Ozun.
PRIMAR,

SECRETAR,

Lect.univ.dr.Ráduly István

Aczél Melinda Cecilia

ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
COMUNA OZUN
NR. 1020/ 1.03.2018

Având în vedere faptul că domnul Bordás Zsolt si-a dat a demisia din funcția de consilier local
in cadrul Consiliului Local Ozun, demisie înregistrată la Primăria comunei Ozun sub nr.
1020/01.02.2018;
Ținând cont de prevederile art. 9, alin (2) lit. a), alin. (3) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr.
393/2004, privind Statutul aleşilor locali, modificată şi completată, care prevede că „Calitatea de
consilier local (…) încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, in
urmatoarele cazuri: demisie;”
Și in temeiul art. 12 alin. (1) din Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, modificată
şi completată,
„(1)In toate situatiile de incetare a mandatului inainte de expirarea duratei normale a acestuia
consiliul local sau consiliul judetean, dupa caz, adopta in prima sedinta ordinara, la propunerea
primarului, respectiv a presedintelui consiliului judetean, o hotarare prin care se ia act de situatia
aparuta si se declara vacant locul consilierului in cauza.
(2) Hotararea va avea la baza, in toate cazurile, un referat constatator semnat de primar si de
secretarul comunei sau orasului, respectiv de presedintele consiliului judetean si de secretarul
general al judetului. Referatul va fi insotit de actele justificative.
in conformitate cu prevederile 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, cu modificarile si completarile ulterioare, care precizeaza ca „Candidaţii înscrişi în liste, care
nu au fost aleşi, sunt declaraţi supleanţi în listele respective. În caz de vacanţă a mandatelor de
consilieri aleşi pe liste de candidaţi, supleanţii vor ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în
care sunt înscrişi în liste ….;”

Avand in vedere considerentele sus-mentionate, propunem spre dezbatere Proiectul
de hotărâre prin care se ia act de demisia consilierului local Bordás Zsolt si
vacantarea mandatului de consilier local.

PRIMAR,

Lect. univ. dr. Ráduly István

SECRETAR,

Aczél Melinda Cecília

