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HOTĂRÂREA nr. 51/2018 
privind validarea mandatului de consilier local al domnului RAPOLTI LASZLO 

 
        Luând în considerare Hotărârea nr. 48 din data de 30.10.2018, prin care Consiliul Local al 
comunei Vetiş constată încetarea de drept a mandatului de consilier local ALDE al domnului Pascu 
Vasile Sorin ; 
        Analizând adresa nr. 48/16.05.2017  a Organizaţiei Judeţene ALDE Satu Mare, înregistrată la 
Primăria comunei Vetiş sub nr.2818/2017 , prin care se confirm căs upleantul pe listele ALDE la 
alegerile locale din iunie 2016, dl. RAPOLTI LASZLO, este membru ALDE ,  extrasul din procesul-
verbal al Biroului Electoral de Circumscripţie al comunei Vetiş privind rezultatul alegerilor locale din 
iunie 2016 precum și acordul d-lui. RAPOLTI LASZLO pentru preluarea mandatului vacant de 
consilier local ; 
       În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor 
locali , cu modificările și completările ulterioare; 
       În temeiul drepturilor conferite prin art. 31 şi  art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
       CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ, JUDETUL SATU MARE, întrunit în sedinţă ordinară din 
data de 28 noiembrie 2018 adoptă prezenta 
 

H O T Ă R Â R E 
 
       Art.1. Se validează mandatul de consilier local al d-lui. RAPOLTI LASZLO, membru ALDE, 
care va intra în exerciţiul mandatului din 28.11.2018, după depunerea jurământului. 
      Art.2. D-nul. RAPOLTI LASZLO va lua locul d-lui. PAŞCU VASILE SORIN în comisia de 
specialitate de protecţia copiilor, tineret, sport, muncă și protecţie socială, sănătate și familie pe 
lângă Consiliul Local al comunei Vetiş. 

 
                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        
                            KIS ETELCA                                               Contrasemnez,  
                                                                                         S E C R E T A R 
                    ANCA-MARIA POP 
 
 
 
 
 
 
 
Prezentahotărâre a fostadoptată cu respectareaprevederilor art. 45 respectiv ale art. 98 din Legea nr. 215/2001 republicată, 
modificatăşicompletată. 
Nr. total al consilierilorîn funcţie-15,  Nr. total al consilierilor prezenţi-14 , Nr. total al consilierilorabsenţi- 1,Voturi pentru-
13Voturiîmpotrivă- 0   Abţineri-1 


