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  HOTĂRÂREA nr.37/2020 
privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Nicuţă Nicoleta 

 în cadrul Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni 
 
 

 
 Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni, 
 

 întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 martie 2020, 
 Având în vedere Referatul de aprobare nr.3708/2020 al primarului Municipiului 
Gheorgheni, Raportul de specialitate nr.3709/2020 al Serviciului juridic, contencios 
administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului 
Gheorgheni; 
 Luând în considerare Adresa  nr.1/04.03.2020 a preşedintelui Partidului Naţional 
Liberal,   Filiala Harghita,  prin care confirmă apartenenţa politică, respectiv propune 
validarea  membrului supleant, doamna Nicuţă Nicoleta –  înregistrată la Municipiul 
Gheorgheni sub nr.3546/09.03.2020,  
 Ţinând seama de: 

– H.C.L. nr.14/2020, privind constatarea încetării  de drept, prin demisie,  a 
mandatului de consilier local al domnului Dobrean Teodor-Constantin şi 
vacantarea locului de consilier local;  

– H.C.L. nr.115/2016, privind alegerea Comisiei de validare – modificat prin 
H.C.L. nr.120/2017; 

– Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Gheorgheni   – 
aprobat prin H.C.L. nr.189/2012, modificat prin H.C.L. nr.20/2017; HCL 
nr.211/2018; 

 Având în vedere Avizul nr.228/C/2020 al comisiei de specialitate Juridică, etică, 
administraţie publică locală, respectarea libertăţilor cetăţeneşti, menţinerea ordinii publice, 
apărare, respectiv Procesul-verbal  al Comisiei de validare, încheiat la data de 
19.03.2020; 
 În conformitate cu prevederile: 

− art.100, alin.(33) din Legea nr.115/2015,  pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
393/2004 privind Statutul aleşilor locali , cu modificările şi completările 
ulterioare, 

− art.32 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 

 Ţinând cont de prevederile art.88 – art.90 din Legea nr. 161/2003, privind unele 
măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor 
publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei,  cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 602 şi  ale art.139, alin.(1) coroborat 
cu art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
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H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1 – Se validează mandatul de consilier local  pentru doamna  
Nicuţă Nicoleta, în Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni, membru supleant pe lista 
Partidului Naţional Liberal,   Filiala Harghita,  pe a cărui listă a candidat la alegerile 
autorităţilor administraţiei publice locale în ziua de 05 iunie 2016, Biroul Electoral de 
Circumscripţie nr. 2, Gheorgheni. 
 
 Art.2 – Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de 
contencios  administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau comunicare, în cazul 
celor absenţi de la şedinţă, potrivit art.31^1 alin.(1) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică: Prefectului Judeţului Harghita, Primarului 
Municipiului Gheorgheni şi  doamnei Nicuţă Nicoleta. 
 
 
 
Gheorgheni,  la  data de 19 martie  2020 
 
 
 
 
 
 
  
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
  SECRETARUL  GENERAL  AL MUNICIPIULUI, 
           Erős Levente 
  Selyem-Hideg Norbert-Vencel 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


