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          Hotararea  

Nr 6 din 29.01.2019 

cu privire la desemnarea consilierilor locali care vor participa la adunarea sătească 

prilejuită de alegerea delegatului sătesc din localitatea Merișor. 

 

Consiliul local al orașului Tăuții Măgherăuș întrunit în ședința  ordinară la data de 29,01,2019 

Examinind raportul de specialitate nr. promovat de către compartimentul  juridic din cadrul Primariei 

UATO Tautii Magheraus 

 Având în vedere:  

 Prevederile  art.53 din legea nr.215/2001 privind administraţia publica locale. 

 avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al UATO Tautii Magheraus; 

 avizul secretarului, văzând că au fost îndeplinite prevederile Legii nr.52/2003 privind 

transpareţa decizională  

 Raportul compartimentului juridic. 

 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 9 art. 45 și art. 115 alin. 1, lit b din Legea 

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

 

                                                                        HOTĂRĂŞTE 

Art.1 Se desemneaza consilierii locali care vor participa la adunarea sateasca pentru alegerea 

delegatului satesc care va reprezenta  comunitatea din Merișor la sedintele consiliului local , 

respectiv : 

 

- Marinescu Dumitru. 

- Bihari Iosif. 

- Lauran Marin. 

 

Art. 2.  Prezenta hotărâre se comunică la :  

 Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş. 

 Primarului orașului Tăuții Măgherăuș. 

 Compartiment juridic. 

 Consilierilor nominalizati. 

                                                             Presedinte de ședință 

                                                               Rațiu Adrian 

                                                                                       

                                                 Contrasemneaza  SECRETAR  

                                                                                                                                       Bindila Calin Ioan   

Au fost prezenti 12 consilieri din 13 în functie 

Adoptata cu unanimitate 

Nr. 6 /29.01.2019        
5 ex. CL/BCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 



 

 

Primaria Tautii Magheraus 

Compartiment juridic  

23.01.2019 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

 

 

 Potrivit art.53 din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, dupa constituirea consiliului local,  in satele   care nu au reprezentare in 

consiliul local prin consilieri locali din aceea comunitate, ,primarul organizeaza o adunare 

sateasca pentru alegerea delegatului satesc care va reprezenta, fara drept de vot, comunitatea 

respectivea la sedintele  consiliului local 

 .Alaturi de primar sau viceprimar, legea prevede   participarea a  cel putin 2 consilieri locali. la 

sedinta de alegere . 

  

Fata cu cele de mai sus propunem : 

Desemnarea de catre consiliu local a cel putin doi consilieri locali care vor participa la adunarea sateasca. 

organizata in scopul desemnarii delegatului satesc pentru Merișor. 

 

 

 

 

Compartiment juridic 

Bîndilă Călin-Ioan 


