
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULIE
 
 
 

 

HOTĂRÂREA NR

Privind 

Consiliul Local al Comunei

Având în vedereExpunerea de motive 
nr.: 376/S din 20.12.2018; Raportul Compartim
21.12.2018 și avizul favorabil al Comisiei de specialitate al comisiei pentru 
culturale, culte, învățământ, sănătate, sp
21.12.2018, Avizul de legalitate a persoanei desemnate cu atribu
21.12.2018. 

 Prevederile art. 16 al. (2) din Hotărârea
37/2016 privind privind aprobarea Regulamentului de organizare 
local Ulieș. 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Ulie
care a fost ales Președinte de Ședinț

 În temeiul prevederilor
publică locală, republicată, cu modificările 
art. 45 al. (6) din Legea 215/2001 privind administra
modificările și completările ulterioare
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modifică
ulterioare, consiliul local al comunei Ulie

Art. 1.Desemnarea preşedintelui de
Ulieșpentru o perioadă de trei luni (

 Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Instituţie
vederea exercitării controlului cu privire la legalitatea actelor administrative, Primarului 
comunei Ulieș şi persoanei nominalizate la art. 1.

 

 Președintele ședinței

 Orban Lukacs 

  

  

 

ROMÂNIA 
JUD. HARGHITA 

ONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULIEȘ 

HOTĂRÂREA NR. 68/21.12.2018 

Privind alegerea președintelui de ședință 

Local al Comunei Ulieș, 

Având în vedereExpunerea de motive primarului privind alegerea președintelui de ședinț
.2018; Raportul Compartimentului de specialitate nr.: 

și avizul favorabil al Comisiei de specialitate al comisiei pentru 
ământ, sănătate, sport, familie și protecția copiilor nr.: 

Avizul de legalitate a persoanei desemnate cu atribuții de secretar nr.: 386/S din 

art. 16 al. (2) din Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ulie
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 

Hotărârea Consiliului Local al comunei Ulieșnr.: 48/21.09
ședinte de Ședință Orban Lukacs. 

În temeiul prevederilorart. 35 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administra
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 41 

Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu 
completările ulterioare, coroborat cu, art.115, alin. (1) lit. b) 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, consiliul local al comunei Ulieș, 

HOTĂRĂŞTE: 

Desemnarea preşedintelui de şedinţă dl. Orban Balazs al Consiliului Local 
pentru o perioadă de trei luni (ianuarie 2019 - martie 2019). 

Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul
vederea exercitării controlului cu privire la legalitatea actelor administrative, Primarului 

rsoanei nominalizate la art. 1. 

 

ședintele ședinței Contrasemnează 

 Persoana desemnată

Cu atribu

Fazakas Laszlo

 

ședintelui de ședință 
entului de specialitate nr.: 383/S din 

și avizul favorabil al Comisiei de specialitate al comisiei pentru activități social-
și protecția copiilor nr.: 392/S din 

ții de secretar nr.: 386/S din 

ui Local al Comunei Ulieș nr.: 
și funcționare a Consiliului 

nr.: 48/21.09.2018 prin 

din Legea 215/2001 privind administrația 
coroborat cu art. 41 și 

ă locală, republicată, cu 
1) lit. b) din Legea 
rile şi completările 

al Consiliului Local 

JudeţuluiHarghita, în 
vederea exercitării controlului cu privire la legalitatea actelor administrative, Primarului 

Contrasemnează  

Persoana desemnată 

Cu atribuții de secretar 

Fazakas Laszlo 


