
       HOTĂRÂRE  
 

privind alegerea comisiei de validare a 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 
În baza şi în executarea:  
art. 31, alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, 
art. 4 din Anexa nr. 1 la OG 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 constituie Comisia de validare a mandatelor consilierilor din Consiliul 

local al comunei Zăbala, în următoarea componenţă: 
1) Demes Botond, consilier local, 
2) Szabó András, consilier local, 
3) Sebestyén Tibor - Levente, consilier local, 
4) Vîrlan Milica - Ștefania, consilier local, 
5) Szigyártó János - Nimród, consilier local. 
 
Art. 2 – Comisia de validare a mandatelor îşi va alege din rândul membrilor săi 

un preşedinte şi un secretar. 
 
Art. 3 – Comisia de validare îşi desfăşoară activitatea conform art. 31 din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare şi art. 6 din Anexa nr.1 la O.G. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-
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cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
Art. 4 – Cu aducerea la îndeplinire se însărcinează membrii Comisiei de validare 

prevăzuţi la art. 1. 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         
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