
 

 

 
H O T Ă R Â R E A   NR. 121/2018 

privind sancționarea disciplinară a dlui consilier local Kelemen Andrei   
 
             Consiliul local al municipiului Tg. Secuiesc, judeţul Covasna,  

          Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al primarului municipiului 
Târgu  Secuiesc privind sancționarea disciplinară a d-lui consilier local Kelemen Andrei . 
 Luând în considerare raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al 
mun.Târgu Secuiesc,    

          Având în vedere adresa Agenției Naționale de Integritate (A.N.I.) 
nr.23638/G/II/11.07.2018, înregistrat la Primăria mun.Târgu Secuiesc nr.13848/19.07.2018, 
precum și Raportul de evaluare din data de 23.05.2018 prin care A.N.I sesizează Consiliul 
Local al mun.Târgu  Secuiesc, privind încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de 
către dl.consilier local Kelemen Andrei,  
          Ținând cont de prevederile art.57 alin.(1) lit.f) și alin. (2) din Legea nr.393/2004, 
privind Statutul aleșilor locali, coroborat cu art.25 alin.(4) din Legea nr.176/2010 privind 
integritatea în exercitarea funcțiilor și demnitățiilor publice pentru modificarea și completarea 
Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de 
Integritate precum și pentru modificarea și completarea altor  acte normative,    
           În conformitate cu prevederile art.178 alin.(1) lit.a) din Legea nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  
           Având în vedere HCL Tg.Secuiesc nr.18/2002 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Consiliului Local al mun.Târgu Secuiesc,   
           În temeiul art.36 alin.(1), art.45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
  

HOTĂRĂŞTE 
 
       Art. 1. – Se sancționează dl.consilier local Kelemen Andrei cu retragerea indemnizației 
de ședință, pentru una ședință, întrucât în exercitarea mandatului de consilier local a acționat 
cu încălcarea regimului juridic al incompatibilităților. 
       Art.2.- Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
municipiului Târgu Secuiesc.  

 
Târgu Secuiesc, la 27 septembrie 2018 
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Serv. Adm. Publ. Loc. 


