ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SÂNTANDREI
HOTĂRÂREA Nr. 7
din 31 ianuarie 2020
privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Sântandrei al
domnului HOLCZMAN ALEXANDRU DORIN
Consiliul Local al Comunei Sântandrei, județul Bihor, întrunit în ședința ordinară din data de 31
ianuarie 2020,
Având în vedere:
Adresa conducerii PNL Bihor nr. 1 din 14.01.2020 prin care se confirmă că următorul supleant pe
listele sale de candidați la alegerile locale din 5 iunie 2016 este membru al Partidului Național Liberal – Filiala
Bihor și se află pe lista de consilieri locali din partea Organizației Partidului Național Liberal Sântandrei,
- H.C.L. Sântandrei nr. 154 din 18 decembriet 2019 privind încetarea de drept a calității de consilier
local al domnului Pop Ioan Dan, înscris pe lista Partidului Național Liberal, înainte de expirarea duratei
normale a mandatului, ca urmare a demisiei;
Luând în considerare:
- Procesul verbal al Comisiei de validare;
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Sântandrei prin care propune Consiliului Local
Sântandrei validarea mandatul de consilier local al domnului HOLCZMAN ALEXANDRU DORIN, supleant
pe lista de candidați la Consiliului Local al Comunei Sântandrei din partea Partidului Național Liberal,
înregistrat sub nr. / 689 / 21.01.2020;
- Raportul de specialitate al secretarului general al comunei nr. 690 / 21.01.2020;
- Avizul consultativ al Comisiei Juridice;
Ținând cont de:
prevederile art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115 din 19 mai 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 modificările şi
completările ulterioare;
art. 129 alin. (1) din Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul
administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr.
555 din 5 iulie 2019, cu 13 voturi “pentru”, fără voturi “împotrivă”, fără “abţineri”, din totalul de 13 consilieri
locali prezenți la ședință,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se validează mandatul de consilier local al domnului HOLCZMAN ALEXANDRU DORIN,
supleant pe lista de candidați la Consiliului Local al Comunei Sântandrei din partea Partidului Național
Liberal.
Art.2. Domnului HOLCZMAN ALEXANDRU DORIN, îl va înlocui pe domnul Pop Ioan Dan în
Comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, protecția mediului și turism.
Art.3. Prezenta se comunică cu: Instituţia Prefectului - Județul Bihor______ Primar_______ Partidul
Național Liberal - Filiala Bihor _______Domnul Holczman Alexandru Dorin _________Compartimentul
Resurse Umane _____Biroul Finanțe – Contabilitate__________Dosar special şedinţă______Afișaj.
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