
 

 
HOTĂRÂRE 

  
privind consemnarea rezultatului validării mandatelor consilierilor din 

Consiliul local al comunei ZĂBALA, 
 

Consiliul local al comunei Zăbala 
Întrunit în şedinţă de constituire conform Ordinului Prefectului judeţului Covasna nr. 165/17.06.2016 la data de 24 iunie 2016 

Având în vedere:  
Procesul verbal al primei şedinţe a Comisiei de validare din cadrul Consiliului 

Local al comunei Zăbala, prin care s-a propus validarea tuturor consilierilor, 
Validarea tuturor consilierilor, cu votul deschis al majorității consilierilor prezenți la 

sedinţă  
În baza şi în executarea: 
art. 7 alin. (2) din Anexa nr. 1 la O.G. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

În temeiul: 
art. 36 alin.(1), art. 45 alin. (1), art. 46, art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1 – Se consemnează rezultatul validării mandatelor consilierilor locali din 

Consiliul local al comunei Zăbala, după cum urmează: 
a) număr de consilieri propuşi spre validare de Comisia de validare 13; 
b) număr de consilieri validaţi cu votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi 

la şedinţă 13, 
 
Art. 2 – Se consemnează situaţia nominală a consilierilor locali propuşi şi validaţi, 

după cum urmează: 
 
1) Ambrus Attila, consilier local, validat, 
2) Benedek József, consilier local, validat, 
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3) Cosnean Călin Constantin, consilier local, validat, 
4) Demes Botond,consilier local, validat, 
5) Fejér Zsolt, consilier local, validat  
6) György László – Levente, consilier local, validat 
7) Mátyás Szabolcs, consilier local, validat 
8) Paizs Attila, consilier local, validat, 
9) Pătrânjel Nicolae, consilier local, validat, 
10) Sebestyén Tibor Levente, consilier local, validat 
11) Szabó András, consilier local, validat, 
12) Szigyártó János Nimród consilier local, validat, 
13) Vîrlan Milica Ștefania, consilier local, validat 
 
Art. 3 – Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesați la instanța de 

contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenți de 
la ședință, de la comunicare. 

Art. 4. – Difuzarea prezentei hotărâri se realizează în condiţiile art. 115 alin. (3) 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
 

 
 

 
PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ 
      DEMES BOTOND 

 
 
 

  
                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR Consilieri asistenţi,         POST VACANT 
Szabó András           
Mátyás Szabolcs         

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Comuna Zăbala, 
Nr. 33 / 24 iunie 2016 


