ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 32/2018
privind validarea unui mandat de consilier local

Consiliul local al comunei Ozun,
întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 aprilie 2018,
având în vedere raportul Comisiei de specialitate nr. 3, raportul de specialitate şi avizul
Secretarei comunei,
văzând adresa nr. 27/28.03.2018 al U.D.M.R. – jud.Covasna,
luând în considerare prevederile art. 7, alin. (2) şi art. 8 din Regulamentul de organizare
şi funcţionare al Consiliului local Ozun, aprobată prin Hotărârea nr. 56/2016,
ţinând cont de prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul
aleşilor locali, coroborat cu 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
în baza prevederilor art. 36 alin. (1) şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. - Se validează mandatul de consilier local al dl. Kovács Zsombor-József, înscris
pe lista UDMR, mandat rămas vacant ca urmare a demisiei domnului Bordás Zsolt.
Art. 2. - Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios
administrative, în termen de 5 zile de la adoptare sau de la comunicare, în cazul absenţei de la
şedinţă.
Ozun, la 19 aprilie 2018.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINTĂ,
Zátyi Tibor

Difuzare:


1 ex. la dosar cu hotărâri



1 ex. consilier validat



1 ex. organe competente



1 ex. Prefecturii jud. Covasna

Contrasemnează:
secretarul comunei,
Aczél Melinda Cecília

ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL
AL COMUNEI OZUN

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 16 aprilie, in a doua şedinţă a Comisiei de validare a
Consiliului Local al Comunei Ozun

Astăzi, 16.04.2018, Comisia de validare aleasa de Consiliul Local al Comunei Ozun in
şedinţa de constituire din data de 22 iunie 2016, cu componenţa originală, aprobată prin
Hotărârea nr. 49/2016, a examinat, in conformitate cu prevederile art. 31 alin. (3) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare, legalitatea
alegerii d-lui Kovács Zsombor. Comisia constata ca au fost respectate dispoziţiile legale si ca nu
sunt cazuri de incompatibilitate, fapt pentru care a hotărât sa propună mandatului de consilier dlui Kovács Zsombor.
Drept care, am încheiat prezentul proces-verbal.

Presedinte,
Németh Ioan

L.S.

Membru,
Szabó Anna Mária

Secretar,
Molnár András

