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                ROMÂNIA                                                                            
                JUDEŢUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 
              VALEA LUI MIHAI 

 

 
 

 

H O T Ă R Â R E 
privind validarea mandatului de consilier local al d-lui KOVÁCS ATTILA 

 
 
 

Consiliul Local al Oraşului Valea lui Mihai, 

Având în vedere: 
- Proiectul de hotărâre nr.3/PH/29 iulie 2019 iniţiat de Primarul Oraşului Valea 

lui Mihai şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Oraşului Valea lui 
Mihai, 

- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre, nr. 3230 din 29 iulie 2019 şi 
Raportul de specialitate, nr.3234/30 iulie 2019 privind validarea mandatului de consilier 
local al d-lui KOVÁCS ATTILA, precum şi Procesul verbal al Comisiei de validare prin 
care se constată că au fost respectate dispoziţiile legale pentru validarea mandatului unui 
consilier supleant de pe lista Uniunii Democrată a Maghiarilor din România (U.D.M.R.),  

- Ordinul Prefectului Judeţului Bihor, nr. 263/22 iulie 2019, privind constatarea 
încetării de drept a mandatului consilierului local al Oraşului Valea lui Mihai, al d-nei 
Turucz Maria înainte de expirarea duratei normale a acestuia şi vacantarea locului de 
consilier local, începând cu data de 30 iunie 2019, 

- adresa Uniunii Democrată a Maghiarilor din România – Organizaţia Judeţeană 
Bihor, nr. 79/CL/2019, înregistrată la U.A.T. Orașul Valea lui Mihai, sub nr. 79/25 iulie 
2019, prin care se confirmă în scris, sub semnătura conducerii judeţene a organizaţiei, că 
următorul supleant pe lista de candidaţi depusă de U.D.M.R. pentru alegerile din 05 iunie 
2016, este dl. Kovács Attila, actualmente membru al uniunii,  

- prevederile art.602 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
respectarea prevederilor art. 30-34 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În baza art.129 şi art.196 alin. (2) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.1: Se validează mandatul de consilier local al următorului supleant pe lista 
depusă de Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, dl. Kovács Attila. 

 



2 
 

 
 
Art.2: Se ia act de depunerea în faţa Consiliului Local al Oraşului Valea lui 

Mihai de către dl. Kovács Attila a jurământului în limba română, cu formula religioasă. 
 
Art.3: (1) Dl. Kovács Attila îşi va desfăşura activitatea în cadrul comisiei 

Juridică şi de disciplină, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia 
copiilor. 

(2) Comisia de specialitate, în prima şedinţă, îşi va alege preşedintele, prin 
votul deschis al majorităţii consilierilor locali ce o compun. 

 
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică, prin grija Secretarului general al 

Oraşului Valea lui Mihai, cu: 
− Primarul oraşului Valea lui Mihai 
− Instituţia Prefectului – judeţul Bihor, 
− dl. Kovács Attila 
− se publică pe site-ul: www.valealuimihai.ro  
− la dosar 

 
     
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:                             
        Popa Florin-Viorel                                pt. SECRETARUL GENERAL  

                        AL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI, 
                                                                                      Magyar Anna    
  
 
               
                                                    
 

 

 

 

 

 

Nr.60 din 31 iulie 2019   
Consilieri locali în funcţie: 16 
Consilieri locali prezenţi: 12 
Hotărârea a fost adoptată cu:   12 voturi PENTRU 
                             0  voturi ÎMPOTRIVĂ      

 


