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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
MIERCUREA – CIUC

      

HOTĂRÂREA Nr.79/2020

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc,
pentru lunile aprilie, mai, iunie 2020, respectiv locțiitorul acestuia 

Consiliul  Local  al  Municipiului  Miercurea-Ciuc,  întrunit  în  şedinţa  ordinară  din  data  de
31.03.2020;

Analizând  Referatul de aprobare al viceprimarului Municipiului Miercurea–Ciuc, dl. Füleki
Zoltan–Ladislau cu nr. 5551/09.03.2020;

Raportul  de  specialitate  întocmit  de  Compartimentul  juridic  din  cadrul  aparatului  de
specialitate  al Primarului Municipiului Miercurea-Ciuc, înregistrat cu nr. 5553/09.03.2020 prin care
propune  adoptarea  hotărârii  privind  alegerea  președintelui  de  ședință  al  Consiliului  Local  al
municipiului Miercurea-Ciuc, pentru lunile aprilie, mai, iunie 2020, respectiv locțiitorul acestuia;

 Pe baza rapoartelor comisiei pentru:
    - administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și

libertăților cetățenilor;
Luând în considerare:

-  H.C.L.  nr.  191/2016 privind constituirea  Consiliului  Local  al  Municipiul  Miercurea–
Ciuc;
-  Art.  9  (1)  din  Regulamentul  de  organizare  și  funcționare  al  Consiliului  Local  al
Municipiul Miercurea – Ciuc – aprobat prin H.C.L. nr. 37/2005, și menținut prin HCL nr.
195 /2016 privind  menţinerea  Regulamentului de organizare și funcţionare al Consiliului
Local al Municipiului Miercurea – Ciuc;
- Raportul de avizare al Comisiei juridice nr.  3 constituit din cadrul Consiliului Local al
Municipiul Miercurea – Ciuc prin H.C.L. 37/2005;

În temeiul art. 5 lit. ee), art. 123 lit .1) ,3), 4) alin. (a), art. 139 lit. 1) și art. 196 alin. (1) lit.a) ,
art.  627  (1) din  OUG  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ  cu  modificările  și  completările
ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 Se alege președintele de ședință al Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc,
pentru lunile aprilie, mai, iunie 2020, consilierul local   Fülöp Árpád Zoltán  care va conduce ședința
Consiliului Local al Municipiului Miercurea–Ciuc și va semna hotărârile adoptate de aceasta, iar în
lipsa acestuia consilierul local Bors Béla.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică:
a.) Instituţiei Prefectului - Judeţul Harghita;
b.) Primarului municipiului Miercurea-Ciuc, Ráduly Róbert Kálmán;
c.) Consilierilor locali ai Municipiului Miercurea-Ciuc;
d.) Compartimentului administrație, registratură, arhivă și monitorizarea procedurilor;
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