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Din i2 martie 2020

privind constatarea incetárii de drept a mandatului de consilier local al domnului Kovacs §tefan
Attila gi declararea ca vacant a locului ocupat de aceasta ín Consiliul Local al Comunei Izvoru

Crigului

Consiliul local al comunei Intoru CriEului, judelul Cluj, intrunit in gedinta de lucru
ordinará din data de 12.03.2020:'

Avánd in vedere:
- cererea nr, 329 din 02.03.2020, a domnului Kovacs §tefan Attila, prin care solicitá

demisia acestuia din funclia de consilier local al Comunei Izvoru Criqului.
tn conformitate:
- prevederile art. 204, alin.2lit. a, alin. (3), alin. (6), alin. (10) si alin. 17, art.602 din

Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr.5712019 privind Codul Administrativ.
Avánd irr vedere Raportul de specialitate nr. 381 din 06.03.2020 al compartimentului de

specialitate gi Raportul favorabil al comisiei de specialitate nr. I, il, III din cadrul Consiliului
local ;

in temeiul drepturilor conferite prin art. I29 OUG nr, 57 l 2019 codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI IZVORU CRISULUI
adopta prezenta H O T Á n Á R E :

Art. 1. Se constatá incetarea mandatului de consilier local al domnului Kovacs §tefan
Attila gi se declarávacant locul ocupat de aceasta in Consiliul Local al Comunei Izvoru Cri;ului.

Art. 2. Prezenta hotáráre se comunicá prin intermediul Secretarului general al Comunei
Izvoru Crigului, in termenul prevázut de lege, Primarului Comunei Izvoru Criqului, Institu{iei
Prefectului Judetului Cluj precum gi domnului Kovacs §tefan Attila Ei se aduce la cunogtin!á
publicá prin afigare la sediul Comunei Izvoru Crigului gi postare pe pagina de internet.

PRE§EDINTE DE §EDINTÁ SECRETAR G CoMUNEI
IZvoRU

MIHALYALEXANDR oLTEAN LIoAN

Prezenta hotáráre a fost adoptatá cu OUG nr. 57 l 2019 codul administrativ :

Nr. consilieri in func{ie 1l
Nr. consilieri prezen{i 10

Voturi,, Pentru "
Voturi ,, impotrivá "
,, Ablineri "

l0
0
0


