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HOTĂRÂREA NR. 17/25.04.2018 

Privind alegerea președintelui de ședință 
 

Consiliul Local al comunei Ulieș, întrunit în ședință ordinară la data de 25aprilie 2019, 

Având în vedere procedura premergătoare adoptării actului:  

Expunerea de motive primarului privind alegerea președintelui de ședință nr.: 93/S din 
14.03.2019; Proiectul de Hotărâre nr.: 94/S/14.03.2019; Procesul-verbal de afișare a 
Proiectelor de Hotărâri nr.: 107/S din 08.04.2019; Raportul Compartimentului de specialitate 
nr.: 108/S din 09.04.2019 și avizul favorabil al Comisiei de specialitate al comisiei pentru 
activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, sport, familie și protecția copiilor nr.: 
122/S din 25.04.2019, Avizul de legalitate a persoanei desemnate cu atribuții de secretar nr.: 
115/S din 09.04.2019. 

 Prevederile art. 16 al. (2) din Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ulieș nr.: 
37/2016 privind privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 
local Ulieș. 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Ulieșnr.: 68/27.12.2018 prin 
care a fost ales Președinte de Ședință Orban Balazs. 

Ținând cont de prevederile legale: 

 În temeiul prevederilorart. 35 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administrația 
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 41 și 
art. 45 al. (6) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, coroborat cu, art.115, alin. (1) lit. b) din Legea 
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, consiliul local al comunei Ulieș, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1.Desemnarea preşedintelui de şedinţă dl. Lukács József al Consiliului Local 
Ulieșpentru o perioadă de trei luni (aprilie 2019 - iunie 2019). 
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 Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – JudeţuluiHarghita, în 
vederea exercitării controlului cu privire la legalitatea actelor administrative, Primarului 
comunei Ulieș şi persoanei nominalizate la art. 1. 

  

 Președintele ședinței Contrasemnează  

 Lukács József Persoana desemnată 

  Cu atribuții de secretar 

  Fazakas László 


