
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 14 

Nr. total al consilierilor locali prezenţi:  14 

Nr. total al consilierilor locali absenţi:0 

Voturi pentru: 14  

Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 

Retragere de la votul proiectului de hotărâre (incompatibilități, conflict de interese,etc.): 0 

ROMÂNIA                  

JUD. SATU MARE                 

ORAŞ TĂŞNAD             

CONSILIUL LOCAL       

HOTĂRÂREA Nr. 70 

din data de 27 august 2020 
 

privind validarea mandatului domnului Hoblea Vasile-Eusebiu, consilier supleant 

pe lista Partidului Național Liberal 

 

 Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare; 

 În baza Adresei nr. 146/2020 a Partidului Național Liberal Organizaţia Judeţeană Satu 

Mare, înregistrată la Primăria Oraşului Tăşnad sub nr. 13800/2020, prin care acesta comunică 

faptul că primul consilier supleant pe lista Partidului Național Liberal Organizaţia Satu Mare, la 

alegerile locale din luna iunie 2016, este domnul Hoblea Vasile-Eusebiu; 

Având în vedere Raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Oraşului Tăşnad şi Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, 

de disciplină,  ordine publică, amenajarea teritoriului, urbanism, gospodărie comunală, protecţia 

mediului din cadrul Consiliului Local al Oraşului Tăşnad; 

Conform Procesului-verbal nr. 5/2020 al Comisiei de Validare din cadrul Consiliului 

Local al Oraşului Tăşnad în urma depunerii jurământului de către domnul Hoblea Vasile-

Eusebiu, consilier local validat în cadrul Consiliului Local al Oraşului Tăşnad; 

 Potrivit prevederilor art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea 

autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale 

nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul 

aleșilor locali; 

 În conformitate cu prevederile art. 32 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice 

locale, republicată în anul 2007, cu modificările ulterioare, 

 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), art. 139 alin. (1) din Ordonanța de 

Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1. – Se validează mandatul de consilier local, în cadrul Consiliului Local al Oraşului 

Tăşnad, al domnului Hoblea Vasile-Eusebiu, primul consilier supleant din lista Partidului 

Național Liberal, în urma alegerilor locale din data de 5 iunie 2016. 

 Art.2. – Se modifică art. 1, pct. III, poziția nr. 5 din Hotărârea Consiliului Local al 

Oraşului Tăşnad nr. 6/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 

al Oraşului Tăşnad, privitor la componenţa Comisiei pentru administraţie publică locală, 

juridică, de disciplină, ordine publică, amenajarea teritoriului, urbanism, gospodărie comunală, 

protecţia mediului: prin înlocuirea domnului Zsido Lorant-Gabor cu domnul consilier local 

Hoblea Vasile-Eusebiu. 

 Art.3 – Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează Primarul Oraşului 

Tăşnad. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

VASILE MERK 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 


