
 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SĂLAJ 

COMUNA BOGHIŞ 

CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂREA Nr.  14 

Din data de 10 februarie 2022 

 Privind constatarea încetării de drept a mandatului  

domnului consilier local Ghile Attila 

 

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

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 457 din 01.02.2022 al primarului Comunei Boghiş prin care se 

constată cauza încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de 

consilier prin lipsa nemotivată a domnului Ghile Attila de la mai mult de 3 şedinţe 

ordinare şi/sau extraordinare consecutive ale consiliului, desfăşurate pe durata lunilor 

octombrie 2021, noiembrie 2021, decembrie 2021 și ianuarie 2022; 

- raportul de specialitate nr. 516 din 03.02.2022 al Compartimentului juridic și resurse 

umane; 

- raportul de avizare nr. 640 din 09.02.2022 al comisiei de specialitate;  

- prevederile art. 145 lit. d) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Local al Comunei Boghiş aprobat prin Hotărârea nr. 41 din data de 10 noiembrie 2020 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al Comunei Boghiş; 

- prevederile art. 204 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  cu 

modificările și completările ulterioare;  

În temeiul art. 139 alin. (1)  și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ,  cu modificările și completările ulterioare 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1. Se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Ghile 

Attila, consilier local ales pe lista Uniunii Democrate Maghiare din România și se declară 

mandatul vacant. 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâre se încredinţează secretarul general al 

Comunei Boghiș. 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; 

- Primarului Comunei Boghiş 

- Secretarul general al Comunei Boghiș; 

- Domnului Ghile Attila; 

- Uniunea Democrată Maghiară din România; 

- Judecătoria Șimleu Silvaniei 

- Cetăţenii comunei prin afişaj; 

- Dosarul şedinţei. 
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