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HOTĂRÂREA NR. 42 

din data de 10 noiembrie 2020 

privind alegerea viceprimarului comunei Boghiș 

 

 Consiliul Local al Comunei Boghiş întrunit în şedinţa ordinară din data de 10 

noiembrie 2020 

Având în vedere: 

 referatul de aprobare al primarului comunei Boghiş  nr. 4171 din 29.10.2020; 

 raportul de specialitate nr. 4258 din 03.11.2020 al Compatimentului juridic și resurse 

umane; 

 raportul de avizare al comisiei de specialitate al Consiliului local nr. 4321 din 10.11.2020;  

 prevederile art. 123 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) și art. 152 alin. (2) și (3) din  

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;  

 Încheierea civilă nr. 816/2020 din 15 octombrie 2020 pronunțată de Judecatoria Șimleu 

Silvaniei   privind validarea mandatelor de consilieri locali din cadrul Consiliului Local al 

comunei Boghiș; 

 Ordinul Prefectului Județului Sălaj nr. 432 din 29.10.2020 privind constatarea  îndeplinirii 

condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Comunei Boghiș; 

 prevederile art. 135 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al 

comunei Boghiş, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 41 din data de 10 noiembrie 

2020; 

  

 În temeiul art. 139 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 

privind Codul administrativ,  cu modificările și completările ulterioare 

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă alegerea viceprimarului comunei Boghiș în persoana domnului Kovács 

Béla. 

 Art.2. Atributiile viceprimarului vor fi stabilite de primar, prin dispozitie. 

 Art.3. Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îsi păstreaza statutul de consilier 

local, fără a beneficia de indemnizația aferentă acestui statut. 

 Art.4. Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios 

administrativ în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004,cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

 Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; 

- Primarului Comunei Boghiș 

- Domnului Kovács Béla; 

- Secretarul general al Comunei Boghiș; 

- Cetăţenii comunei prin afişaj; 

- Dosarul şedinţei. 
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             DE ȘEDINȚĂ                SECRETAR GENERAL 
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