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 Iratszám:  13163 /2016.06.21   ALAKULÓ ÜLÉS 

JÚNIUS 
    A Kovászna megyei prefektúra 13163-as számmal iktatott rendeletének értelmében 

összehívom Kézdivásárhely municípium tanácsának alakuló ülését 2016. június 23-án, 
csütörtökön, 15 órára, a Vigadó Művelődési Ház kistermébe, ahol a következő javasolt 
napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra: 

  
1. Tanácsosi mandátumokat érvényesítő bizottság választása - határozat 
2. Érvényesített tanácsosi mandátumok eredményének határozatba foglalása - határozat 
3. Kézdivásárhely municípium helyi tanácsának megalakulását törvényessé nyilvánító 

határozat jóváhagyása - határozat 
4. Ülésvezető elnök választása - határozat 
5. Alpolgármester választása - határozat 
6. A helyi tanács szakbizottságainak szervezése - határozat 
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1. HOTĂRÂREA nr. ____/2016 
privind alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor din Consiliul local al 

municipiului Târgu Secuiesc, 
 
 Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, întrunit în şedinţă de constituire conform 

Ordinului Prefectului judeţului Covasna nr. 165/17.06.2016, la data de 23.06.2016, 
În baza şi în executarea:  
art. 31, alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
art. 4 din OG nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
În temeiul: 

art. 36 alin.(1), art. 45 alin. (1), art. 46, art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 Art. 1 – Se constituie Comisia de validare a mandatelor consilierilor din Consiliul local al 

municipiului Târgu Secuiesc, în următoarea componenţă: 
 

1) ______________, consilier local, 
2) ______________, consilier local, 
3) ______________, consilier local, 
4) ______________, consilier local, 
5) ______________, consilier local, 

 
Art. 2 – Comisia de validare a mandatelor îşi va alege din rândul membrilor săi un 

preşedinte şi un secretar. 
Art. 3 – Comisia de validare îşi desfăşoară activitatea conform art. 31 din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
şi art. 6 din OG 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 
consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 4 – Cu aducerea la îndeplinire se însărcinează membrii Comisiei de validare 
prevăzuţi la art. 1. Difuzarea prezentei hotărâri se realizează în condiţiile art. 115, alin. (3) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
 

PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ         _________________ 
 

ASISTENŢI  _______________ CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR  ________________ Zátyi Andrei 
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2. HOTĂRÂREA NR. ___/2016 

privind consemnarea rezultatului validării mandatelor consilierilor din Consiliul local al 
municipiului Târgu Secuiesc, 

 Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, întrunit în şedinţă de constituire conform 
Ordinului Prefectului judeţului Covasna nr. 165/17.06.2016, la data de 23.06.2016, 

Având în vedere  
Procesul verbal al primei şedinţe a Comisiei de validare din cadrul Consiliului Local al 

municipiului Târgu Secuiesc, prin care s-a propus validarea unui număr de 19 consilieri, 
Validarea unui număr de 19 consilieri, cu votul deschis al majoritatii consilierilor prezenţi la 

sedinţă, 
În baza şi în executarea: 
art. 7, alin. (2) din OG 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
În temeiul: 
art. 36, alin.(1), 45, alin. (1), art. 46, art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 Art. 1 – Se consemnează rezultatul validării mandatelor consilierilor locali din Consiliul local al 

municipiului Târgu Secuiesc, după cum urmează: 
a) număr de consilieri propuşi spre validare de Comisia de validare: 19; 
b) număr de consilieri validaţi cu votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă: 19, 
Art. 2 – Se consemnează situaţia nominală a consilierilor locali propuşi şi validaţi, după cum 

urmează: 
1) ___________________, consilier local, validat, 
2) ___________________, consilier local, validat, 
3) ___________________, consilier local, validat, 
4) ___________________, consilier local, validat, 
5) ___________________,consilier local, validat, 
6) ___________________,consilier local, validat, 
7) ___________________, consilier local, validat, 
8) ___________________, consilier local, validat, 
9) ___________________, consilier local, validat, 
10) ___________________, consilier local, validat, 
11) ___________________, consilier local, validat, 
12) ___________________, consilier local, validat, 
13) ___________________, consilier local, validat, 
14) ___________________, consilier local, validat, 
15) ___________________, consilier local, validat, 
16) ___________________, consilier local, validat, 
17) ___________________, consilier local, validat, 
18) ___________________, consilier local, validat, 
19) ___________________, consilier local, validat, 

Art. 3 – Difuzarea prezentei hotărâri se realizează în condiţiile art. 115, alin. (3) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ         _________________ 

 
 
ASISTENŢI  _______________ CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR  ________________ Zátyi Andrei  

 



4 
 

 
3. HOTĂRÂREA NR. _____/2016 

privind declararea Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc ca legal constituit 
 
 Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, întrunit în şedinţă de constituire conform Ordinului 

Prefectului judeţului Covasna nr. 165/17.06.2016, la data de 23.06.2016, 
Având în vedere hotărârea Consiliului local nr. ___/23.06.2016 privind consemnarea rezultatului 

validării mandatelor consilierilor din Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, 
În baza şi în executarea:  
art. 34, alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, 
art. 8, alin. (6) din OG 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
În temeiul: 

art. 36, alin.(1), 45, alin. (1), art. 46, art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Întrucât din numărul de 19 consilieri al Consiliului local, au fost validate 19 mandate, depunându-
se jurământul de către 18 consilieri local, 

 
HOTĂRĂŞTE 

 Art. 1. – Se declară legal constituit Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, format din 
următorii consilieri: 

 
1) ___________________,  
2) ___________________,  
3) ___________________,  
4) ___________________,  
5) ___________________, 
6) ___________________, 
7) ___________________,  
8) ___________________,  
9) ___________________,  
10) ___________________,  
11) ___________________,  
12) ___________________,  
13) ___________________,  
14) ___________________,  
15) ___________________,  
16) ___________________,  
17) ___________________, 
18) ___________________,  
19) ___________________,  

 
Art. 2. – Difuzarea prezentei hotărâri se realizează în condiţiile art. 115, alin. (3) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ         _________________ 
 
 
ASISTENŢI  _______________ CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR  ________________ Zátyi Andrei 
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4. HOTĂRÂREA NR. ____/2016 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

 
 Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, întrunit în şedinţă de constituire conform 

Ordinului Prefectului judeţului Covasna nr. 165/17.06.2016, la data de 23.06.2016, 
În baza şi în executarea:  
art. 35, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
art. 9, alin. (1) din OG 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
În temeiul: 

art. 36, alin.(1), 45, alin. (1), art. 46, art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 Art. 1 – Se alege domnul ____________________, ca preşedinte de şedinţă, pentru o 

perioadă de 3 luni. 
 
Art. 2 – Preşedintele de şedinţă ales în conformitate cu art. 1, va conduce şedinţele de 

consiliu şi va semna hotărârile acestuia. 
 
Art. 3 – Difuzarea prezentei hotărâri se realizează în condiţiile art. 115 alin. (3) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ         _________________ 
 
 
ASISTENŢI  _______________  CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR  ________________     Zátyi Andrei 
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5. HOTĂRÂREA NR. ____/2016 
privind alegerea viceprimarului municipiului Târgu Secuiesc 

 
 
 Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, întrunit în şedinţă de constituire conform 

Ordinului Prefectului judeţului Covasna nr. 165/17.06.2016, la data de 23.06.2016, 
În baza şi în executarea:  
art. 57, alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
art. 11 şi art. 13 din OG 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
În temeiul: 

art. 36, alin.(1), 45, alin. (1), art. 46, art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 

HOTĂRÂŞTE 
 
 Art. 1 – Se alege domnul consilier local _______________________ ca viceprimar al 

municipiului Târgu Secuiesc. 
 
Art. 2 – Viceprimarul este subordonat primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia, care 

îi poate delega atribuţiile sale. 
 Art. 3 – Difuzarea prezentei hotărâri se realizează în condiţiile art. 115 alin. (3) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ              _________________ 
  CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR   Zátyi Andrei 
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6. HOTĂRÂREA NR.      ______ /2016 

privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Târgu 
Secuiesc  

 Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, întrunit în şedinţă de constituire conform 
Ordinului Prefectului judeţului Covasna nr. 165/17.06.2016, la data de 23.06.2016, 

În baza şi în executarea:  
art. 54 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
art. 15 din OG 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
În temeiul: 
art. 36 alin.(1), 45 alin. (1), art. 46 alin. 1 art. 115 alin. (1), lit. „b” din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 Art. 1 – Se organizează la nivelul Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc 

următoarele Comisii de specialitate: 
 
a) Comisia pentru _______________________  
b) Comisia pentru _______________________ 
c) Comisia pentru _______________________ 
d) Comisia pentru _______________________ 
 Art. 2 – Componenţa comisiilor de specialitate este următoarea: 
 
a) Comisia pentru ________________________   dl. consilier local ____________________ 
 dl. consilier local ____________________ 

dl. consilier local ____________________ 
dl. consilier local ____________________ 
dl. consilier local ____________________ 
 

b) Comisia pentru ________________________ dl. consilier local ____________________ 
 dl. consilier local ____________________ 

dl. consilier local ____________________ 
dl. consilier local ____________________ 
dl. consilier local ____________________ 
 

c) Comisia pentru ________________________ dl. consilier local ____________________ 
dl. consilier local ____________________ 

 dl. consilier local ____________________ 
 dl. consilier local ____________________ 

dl. consilier local ____________________ 
d) Comisia pentru ________________________  dl. consilier local ____________________ 
 dl. consilier local ____________________ 

dl. consilier local ____________________ 
 dl. consilier local ____________________ 

dl. consilier local ____________________ 
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Art. 3 – Difuzarea prezentei hotărâri se realizează în condiţiile art. 115, alin. (3) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ              _______________ 
  CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR       Zátyi Andrei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


