
 

 

 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 102/2020 
privind alegerea viceprimarului municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna 

 
            Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
            Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Târgu Secuiesc privind  
alegerea viceprimarului municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna și Raportul de specialitate al 
secretarului general al municipiului Târgu Secuiesc; 
           Ținând cont de Încheierea civilă din data de 13.10.2020 pronunțată de Judecătoria Târgu 
Secuiesc, în Dosarul nr. 1775/322/2020 , privind validarea mandatelor de consilieri locali din cadrul 
Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc și Încheierea civilă din data de 27.10.2020, 
îndreptat prin Încheierea din data de 29.10.2020, pronunțată de Judecătoria Târgu Secuiesc, în 
Dosarul nr.1909/322/2020 privind validarea mandatului supleantului Kiss Levente –Csaba,    
           Văzând Ordinul Prefectului județului Covansa nr.238 din 23.10.2020 privind constatarea 
îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc, 
județul Covasna,  
            Având în vedere art.56 din Anexa la H.C.L Târgu Secuiesc nr.116/2019 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc,  
            Ținând cont de rezultatul votului secret al majorității absolute a consilierilor locali în 
funcție,materializat prin procesul- verbal; 
            În temeiul prevederilor art.152 alin.(1), alin.(2), alin.(3), alin.(6), alin.(7), art.129 alin.(2) 
lit.a și alin.(3) lit.b, art.139 alin.(3) lit.i, alin.(6) – (10), și art.196 alin.(1) lit.a din O.U.G  nr. 
57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
       Art.1. – Se alege ca viceprimar al municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna,                                       
domnul consilier local Szilveszter Szabolcs, din partea UDMR. 
       Art.2. – Domnul Szilveszter Szabolcs este subordonat primarului municipiului Târgu Secuiesc 
și în situațiile prevăzute de lege,  înlocuitorul de drept al acestuia. 
       Art.3. – Atributiile viceprimarului vor fi stabilite de primar prin dispoziție. 
       Art.4. – Pe durata exercitării mandatului,viceprimarul își păstrează statutul de consilier 
local,fără a beneficia de indemnizația aferentă acestui statut. 
       Art.5. – Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija secretarului 
general al municipiului Târgu Secuiesc în termenul legal, Primarului municipiului Târgu Secuiesc, 
Instituţia Prefectului Judeţul Covasna, domnului viceprimar Szilveszter Szabolcs și se publică pe 
site-ul entității. 

                                                                  Târgu Secuiesc, la  12 noiembrie 2020   
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