
RoMÁNIA
ruDETUL CLUJ

COML]NA IZVORU CRI§ULUI
CONSILIUL LOCAL -

consiliul
30.04.2020;
- avánd in vedere

HoTÁnAREANr. 15
Din 30 aprilie 2020

privind validarea mandatului unui nou consilier pe locul devenit vacant

local al comunei Izvoru Crigului, jude{ul Cluj, intrunit in gedinta de lucru odinará din data de

incetarea mandatului de consilier local a domnului Kovacs §tefan Attila, conform HCL 7 l
2020
- Adresa Partidului Popular Maghiar din Transilvania cu nr. 1 l 21.04.2020 qi inregistratá la Primária comunei
Izvoru Crigului sub nr. 624121.04.2020 prin care se confirmá cá urmátorul supleant pe listele sale de candidafi
la alegerile locale din 5 iunie 2016 doamneiLazár Elza-Reka, este membru de partid gi este urmátorul consilier
local supleant al acestui partid;
- procesul-verbal al Comisiei de validare prin care se constatá legalitatea alegerii doamnei Lazár Elza-Reka,
supleant ales pe lista Partidului Popular Maghiar din Transilvania la alegerile locale din 5 iunie 2016, fapt
pentru care au hotárát sá propuná validarea mandatului acesteia,

Raportul compartimentului de specialitate cu nr. 625 din22.04,2020.
In temeiul drepturilor conferite prin a art. l29 OUG nr. 57 l2019 codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMaNEI Izvoru CriEuIuí adoptö pre7enta
HorÁRÁRE

Art.l. Se valideazá mandatul de consilier local al doamnei Lazár Elza-Reka, supleant pe lista de
candidati la Consiliul Local al comunei Izvoru Crigului din partea Partidului Popular Maghiar din Transilvania.

Art. 2. Prin grija secretarului comunei Izvoru Crigului ptezenta hotáráre se comunicá comunicá in
termenul prevázut de lege cátre :

- Institulia Prefectului Judelului Cluj,
- Primarul comunei Izvoru Crigului ,

- Compartimentuluidespecialitate
_ Publicat pe situl Comunei Izvoru Qriqului

PRE§EDINTE DE §EDINTA RETAR GENE L AL COMI]NEI
IZvoRU §ULIII

MIHALYALEXANDRU oLTBAN GAB, ,EL IOAN

Prezenta hotáráre a fost adoptatá cu respec
Nr. consilieri in funclie 1l
Nr. consilieri prezenti : l0

57 l2019 codul administrativ :

Voturi ,, Impotrivá "
l0
0
0

i_

E
e

,, Abtineri "


