
1

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 TÓTH FERENCZ-CSABA

Consiliul Local al Oraşului Valea lui Mihai,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului oraşului Valea lui Mihai nr. 1999/20 aprilie

2017 şi Raportul Secretarului Oraşului Valea lui Mihai, nr.2000/20 aprilie 2017 privind
validarea mandatului de consilier local a d-lui Tóth Ferencz-Csaba,

- Hotărârea nr.14/2017 prin care Consiliul Local al oraşului Valea lui Mihai
constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui Szentes Attila înainte de
expirarea duratei normale a acestuia,

- prevederile art.6 şi art.7 alin.(1) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor
locali, cu modificările şi completările ulterioare

- confirmarea transmisă de Erdélyi Magyar Néppárt – Partidul Popular Maghiar
din Transilvania (EMNP - PPMT) că supleantul de pe lista depusă pentru alegerile din 05
iunie 2016, dl. Tóth Ferencz-Csaba, este membru al partidului, înregistrată sub nr.1998/20
aprilie 2017,

În baza art.36 alin.(1) şi (9), art.45, precum şi art.115 alin.(1) lit. b din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1: Se validează mandatul de consilier local al d-lui Tóth Ferencz-Csaba –
membru al Erdélyi Magyar Néppárt – Partidul Popular Maghiar din Transilvania (EMNP -
PPMT).
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Art.2: Se ia act de depunerea în faţa Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai
de către dl. Tóth Ferencz-Csaba, a jurământului în limba română, cu formula religioasă.

Art.3: Dl. Tóth Ferencz-Csaba îşi va desfăşura activitatea ca membru în cadrul
comisiei de specialitate: Juridică şi de disciplină, sănătate şi familie, muncă şi protecţie
socială, protecţia copiilor

Art.4: Prezenta hotărâre, se comunică, prin grija secretarului, cu:
 Instituţia Prefectului – judeţul Bihor,
 Primarul oraşului Valea lui Mihai
 dl. Tóth Ferencz-Csaba
 se publică pe site-ul: www.valealuimihai.ro,
 la dosar

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Chiş Gheorghe Cristian

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,

Todor Maria

Nr.30 din 28 aprilie 2017
Hotărârea a fost adoptată cu: - 15 voturi PENTRU

- 0 voturi ÎMPOTRIVĂ


