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ROMÂNIA  
Judeţul SATU MARE 
CONSILIUL LOCAL 

AL COMUNEI BOGDAND 
 
 

HOTĂRÂREA Nr.2/2019 
 

validarea mandatului  de consilier local al domnului  Buga Viorel, 
ales în Consiliul local al comunei Bogdand , 

pe lista  Partidului Național Liberal 
 

 
  Consiliul local al comunei Bogdand, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
09.01.2019; 
 Având în vedere faptul că un post de consilier local a devenit vacant în urma 
încetării, de drept, a mandatului de consilier  local a d-lui Păcurar Ioan din partea 
P.N.L., constatat prin Hotărârea nr.1 din 09.01.2019 al Consiliului local al comunei 
Bogdand; 
 Având în vedere că pe lista  supleanţilor P.N.L. persoana următoare înscrisă 
este dl. Buga Viorel; 
 Confirmarea trimisă de Organizaţia judeţeană P.N.L. Satu Mare privind 
apartenenţa d-lui Buga Viorel la organizaţia în cauză;  
 Luând act de propunerea Comisiei de validare din cadrul Consiliului local al 
comunei Bogdand; 
 În temeiul  prevederilor art.31, alin.(3), alin.(4), alin.(5), art.31^1, art.45 şi 
art.115, alin.1, lit.b, alin.3, lit.a şi b al Legii nr.215/2001 – republicată şi modificată -
privind administraţia publică locală 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 
 Art.1.- Se validează mandatul de consilier al domnului Buga Viorel, ales în 
Consiliul local al comunei Bogdand la alegerile locale din 05 iunie 2016, pe lista  
P.N.L. 
 
 Art.2.- Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesaţi la Tribunalul 
Satu Mare, în termen de 5 zile de la adoptare, sau după caz de la comunicare. 
 
 Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică: 

 Primarului ales al comunei Bogdand; 

 Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare; 
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Art.4.- Secretarul comunei Bogdand va îndeplini procedura de comunicare a 
prezentei hotărâri.  

 

Adoptată în şedinţa ordinară din 09.01.2019 . 
 

    
 
 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,                                     Contrasemnează: 
SZILAGYI ANTAL-ATTILA                                             SECRETARUL 
COMUNEI, 

                               Cu atribuții delegate 
   -consilier local-         Temian Simona 
L.S.  
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 respectiv 
ale art.98 din Legea nr.215/2001 republicată, modificată şi completată. 

Nr.total al consilierilor în funcţie: 10 ; 
Nr.total al consilierilor prezenţi; 10; 
Nr.total consilieri absenţi: 0 ; 
Voturi pentru: 10; 
Voturi împotriva: 0 ; 
Abţinere:0. 
 
 
 
 
 

 


