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                                                                    H O T Ă R Â R E
privind alegerea viceprimarului comunei Chi lazșlaz

 
            Analizînd proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Chi laz, ini iat de șlaz, inițiat de țiat de 
domnul Bezi George Dorin,viceprimarul comunei,
            Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei înregistrat la nr.5.730 din 16
decembrie 2020 , raportul secretarului general al comunei înregistrat la nr. 5.731 din 16 decembrie
2020 i raportul de avizare al comisiei de specialitate a consiliului local,șlaz, inițiat de 

Având în vedere Ordinul Prefectului jude ului Bihor nr.649 din 21 octombrie 2020 cu privirețiat de 
la constatarea îndeplinirii condi iilor legale de constituire a Consiliului local al comunei Chi laz,țiat de șlaz, inițiat de 

Văzând Încheierea civilă nr.168 din 30 octombrie 2020 a Judecătoriei Marghita pronun ată înțiat de 
dosarul nr.2981/255/2020,definitivă la 9 noiembrie 2020,prin care  validează mandatul consilierului
supleant  Crăciun Gheorghe din partea  Partidului  Na ional  Liberal  i  care a  depus jurământul  înțiat de șlaz, inițiat de 
edin a consiliului local din 13 noiembrie 2020,șlaz, inițiat de țiat de 

            inând seama de prevederile Ordonan ei de urgen ă a Guvernului nr.190/2020 privind uneleȚinând seama de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2020 privind unele țiat de țiat de 
măsuri de asigurare a condi iilor de constituire i de depunere a jurământului de către autorită ilețiat de șlaz, inițiat de țiat de 
publice locale,care prevede că alegerea viceprimarilor se face după validarea tuturor mandatelor ișlaz, inițiat de 
depunerea jurământului,în condi iile legii,de către to i consilierii locali,țiat de țiat de 
            Văzând rezultatul votului secret exercitat prin buletine de vot,în urma căruia candidata Dioșlaz, inițiat de 
Emoke a ob inut 10 voturi „pentru” din numărul de 12 voturi exprimate (13 consilieri în func ie),țiat de țiat de 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (3) lit. b), art. 139 alin. (1)  i alin.(6 - 10) ,art.152 alin.șlaz, inițiat de 
(2 – 3 ) i art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonan a de Urgen ă a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codulșlaz, inițiat de țiat de țiat de 
administrativ,

Consiliul local al comunei Chi laz,întrunit în edin ă ordinară,șlaz, inițiat de șlaz, inițiat de țiat de 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1. Se alege doamna DIO  EMŐKE ca viceprimar  al comunei Chi laz.Ș EMŐKE ca viceprimar  al comunei Chișlaz. șlaz, inițiat de 

Art.2.  Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin publicare în Monitorul oficial
local şi se comunică  :

          -Doamnei Dios Emoke;
          -Instituţiei Prefectului - judeţul Bihor.

                             Pre edinte de edin ă,șlaz, inițiat de șlaz, inițiat de țiat de 
                                 Mihai Kosztandi
                                                                                                                Contrasemnează,
                                                                                                                Secretar general,
                                                                                                                    Ioan Tiriteu
Nr.54 din 21 decembrie 2020.
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PROCES- VERBAL 

Încheiat astăzi, 21.12.2020 cu ocazia numărării voturilor pentru alegerea viceprimarului
comunei Chi lazșlaz

În urma votului secret  pentru alegerea viceprimarului  - exercitat prin buletine de vot -
am procedat la numărarea voturilor ,prezentând fiecare buletin de vot scos din urnă 
consilierilor locali prezen i,rezultând următoarele :ți,rezultând următoarele :

- Doamna DIO  EMOKE  a ob inut un număr de  10  voturi din numărul de 12 voturi Ș EMOKE  a obținut un număr de  10  voturi din numărul de 12 voturi ți,rezultând următoarele :
exprimate.

Pentru care am încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare originale.

                                                    Secretar general,
                                                                      Ioan Tiriteu
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BULETIN DE VOT PENTRU ALEGEREA 
VICEPRIMARULUI COMUNEI CHI LAZȘ EMOKE  a obținut un număr de  10  voturi din numărul de 12 voturi 

din data de 21 decembrie 2020

Candidat- Nume i prenumeșlaz DA NU


