ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
COMUNA BOGDAND
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A Nr. 34/2020
privind alegerea viceprimarului comunei Bogdand
Consiliul local al comunei Bogdand, întrunit în şedinţa extraordinară cu
caracter de îndată la data de 11.11.2020;
Având în vedere :
-Referatul de aprobare nr. 458/SG/10.11.2020 întocmit de primarul comunei
Bogdand;
-Raportul nr. 459/SG/10.11.2020 întocmit de secretarul general al comunei
Bogdand;
-Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Bogdand nr.
469/SG/11.11.2020, 463/ SG/11.11.2020 și 466 SG/11.11.2020
Tinând cont de:
•
•
•
•
•

•

Încheierea civilă nr. 1443/22.10.2020 pronunţată de judecătoria Carei, prin
care au fost validate mandatele consilierilor locali, declaraţi aleşi
Încheierea civilă nr. 1529/05.11.2020 pronunţată de judecătoria Carei, prin
care au fost validate mandatele consilierilor locali supleanți
Ordinului Prefectului nr. 387 din 30.10.2020 privind constatarea îndeplinirii
condițiilor legale de constituire a Consiliului local al comunei Bogdand
Prevederile Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local
Bogdand, aprobat prin HCL nr.43/21.11.2019
Prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislative pentru
elaborarea actelor normative,republicata cu modificarile si completarile
ulterioare
Rezultatul votului secret al majoritatii absolute a consilierilor in functie;

In temeiul prevederile art. 129 alin.3, lit.b, art. 152 alin. 2 si art. 196,
alin.1, lit.a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE

Art.1. Se alege ca viceprimar al comunei Bogdand, judetul Satu Mare, domnul
consilier local Kállay Sándor din partea Uniunii Democrate Maghiare din România;
Art. 2. Domnul Kállay Sándor va exercita calitatea de înlocuitor de drept al
Primarului comunei Bogdand;
Art.3. Atributiile viceprimarului vor fi stabilite de primar prin dispozitie;
Art.4. Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul isi pastreaza statutul de
consilier local, fara a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut;
Art.5. Prezenta hotarare poate fi atacata de catre cei interesati la instanta de
contencios administrative in conditiile Legii nr.554/2004,cu modificarile si
completarile ulterioare;
Art.6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija
secretarului general al comunei in termenul legal,Primarului comunei Bogdand,
Instituţiei Prefectului Judeţul Satu Mare, Domnului Kállay Sándor si se publică pe siteul entitatii.

Adoptată în şedinţa extraordinară la 11.11.2020.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
NAGY IULIANA

CONTRASEMNEAZĂ:
L.S.

SECRETAR GENERAL
AL COMUNEI BOGDAND,
TEMIAN SIMONA

-consilier localPrezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 75/2019 privind
Codul Administrativ.
Nr.total al consilierilor în funcţie: 11 ;
Nr.total al consilierilor prezenţi; 10;
Nr.total consilieri absenţi: 1;
Voturi pentru: 10;
Voturi împotriva: 0 ;
Abţinere:0.

