ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
MIERCUREA – CIUC

HOTĂRÂREA Nr. 288/2020
privind alegerea viceprimarilor
Consiliul Local al municipiului Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţă la data de 02.11.2020;
Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Miercurea–Ciuc, d-ul Korodi
Attila cu nr. 151554/29.10.2020;
Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul juridic din cadrul aparatului de
specialitate al primarului Municipiului Miercurea-Ciuc, înregistrat cu nr. 151557/29.10.2020 prin
care propune adoptarea hotărârii privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al
municipiului Miercurea-Ciuc, pentru luna noiembrie, decembrie 2020, ianuarie 2021, respectiv
locțiitorul acestuia;
Luând în considerare:
- Procesul-verbal nr. 150885/26.10.2020 încheiat cu ocazia şedinţei pentru ceremonia de
constituire a Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc ales în urma alegerilor autorităţilor
administraţiei publice locale din 27 septembrie 2020;
- Ordinul Prefectului judeţului Harghita nr. 408/27.10.2020 privind constatarea îndeplinirii
condiţiilor legale de constituire a Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc;
- Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiul Miercurea –
Ciuc – aprobat prin H.C.L. nr. 287/2020;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor constituit din cadrul Consiliului Local al
Municipiul Miercurea–Ciuc prin H.C.L. 286/2020;
Ținând cont de prevederile:
• art. 6 lit. a) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată;
În temeiul prevederilor art. 152 alin. (1), (2), (3), (4), art. 139 alin. (1), (6), (7), (8), (9), (10), ), art.
196 alin. (1) lit. a), art. 627 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
ART.1. Se alege doamna Sógor Enikő şi domnul Bors Béla, în calitate de viceprimari ai
municipiului Miercurea-Ciuc.
ART.2. Prezenta hotărâre se comunică:
a) Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita;
b) Primarului municipiului, d-ul Korodi Attila;
c) Viceprimarilor aleşi;
d) Secretarului municipiului, d-ul Wohlfart Rudolf;
e) Aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc;
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