
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

   H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea validarii următorului supleant din Lista de supleanți a Partidului Popular al 

Maghiarilor din Transilvania - dl. Gyorgy Istvan în funcția de Consilier Local al Consiliului Local 

Huedin, in urma demisiei d.lui Csudom Francisc 

 

Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de O.U.G nr. 

57/2019. 

 Avand in vedere actul de demisie înregistrat sub nr. 10886/05.12.2019 înaintat de dl. Csudom 

Francisc din funcția de consilier al Consiliului Local Huedin din partea Partidului Popular Maghiar din 

Transilvania. 

 Tinand seama de referatul  nr. 10896/05.12.2019, înaintat de Primar şi Secretar, privind validarea 

în funcția de Consilier Local al d.lui Gyorgy Istvan, în urma demisiei d.lui Consilier Local Csudom 

Francisc, respectiv Procesul Verbal  al comisiei de validare în cadrul Consiliului Local Huedin. 

 Luand in considerare Procesul verbal al biroului Electoral de Circumscriptie. nr.81/06.06.2016  

privind stabilirea supleantilor partidelor politice cărora sau repartizat mandate de consilieri locali în 

Consiliul Local Huedin în urma alegerilor locale din data de 5 iunie 2016. 

 Avand in vedere  adresa înregistrată sub nr.11161/13.12.2019 a Partidului Popular al Maghiarilor 

din Transilvania, prin care, la solicitarea transmisă prin adresa nr. 11137/12.12.2019 a Primăriei orașului 

Huedin, privind certificarea dacă primul supleant din lista de supleanți, respectiv dl. Gyorgy Istvan, are 

calitatea de mebmru al partidului în vederea validării acestuia în locul rămas vacant în urma demisiei 

dl.lui Csudom Francisc. 

Tinand seama ca prin aceasta adresa se confirmă că următorul supleant din Lista de supleanți al 

Partidului Popular Maghiar din Transilvania în urma Alegerilor Locale din Iunie 2016, dl. Gyorgy Istvan 

este membru al Partidului Popular al Maghiarilor din Transilvania, si se solicită validarea în funcția de 

Consilier Local în locul d.lui Csudom Francisc. 

Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 11162/13.12.2019 inaintat de primar si avizat de 

comisia de administratie publica la sedinta din data de 16.12.2019. 

 In temeiul  prevederilor art.117,  art. 129, alin.1, lit.a, art.196, alin.1, lit.a, art. 204, alin.2, lit.a, 

alin.6, 7, 15, 17,  din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.  

 

            H O T A R A S T E 

 Art.1. Se  ia act de demisia din funcţia de Consilier Local al Consiliului Local al Orașului Huedin,  

a .d.lui Csudom Francisc ales pe Listele Partidului Popular al Maghiarilor din Transilvania la Alegerile 

Locale din iunie 2016, și se declară vacant acest loc de consilier local. 

 Art.2. Se aprobă validarea următorului supleant din Lista de supleanți a Partidului Popular al 

Maghiarilor din Transilvania - dl. Gyorgy Istvan în funcția de Consilier Local al Consiliului Local 

Huedin, care va face parte din comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism. 

  Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează dl. Gyorgy Istvan, și  

Directia economica din  cadrul Primăriei orașului Huedin. 

 

Nr.176/19.12.2019      Consilieri total:   15 

        Consilieri prezenţi:  14 

        Consilieri absenți:    1 

        Consilieri care nu au votat:   1 

                  Votat pentru:   13 

 

Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Schvarcz Tibor                                       Cozea Dan 

LS……………………… 


