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HOTĂRÂREA NR. 8/2022 

cu privire la modificarea HCL nr. 18/2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local al comunei Vârghiș pe principalele domenii de activitate 

 

 

Consiliul local al Comunei Vârghiș, județul Covasna, 

Analizând proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al primarului Comunei Vârghiș cu 

privire la modificarea HCL nr. 18/2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local al comunei Vârghiș pe principalele domenii de activitate; 

În baza prevederilor art. 124 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

Conform prevederilor art. 28 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționarea al 

Consiliului Local – Comuna Vârghiș județul Covasna, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 

Comunei Vârghiș nr. 21/2020; 

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vârghiș nr. 35/2021 privind 

constatarea încetării de drept, prin demisie a mandatului consilier local al domnului Csorba Istvan, 

precum și vacantarea locului de consilier local în cadrul consiliului local al Comunei Vârghiș; 

Având în vedere Încheierea din data de 25 noiembrie 2021 pronunțată în Dosar nr. 

4545/305/2021 prin care Judecătoria Sfântu Gheorghe a dispus validarea mandatului consilierului 

local supleant Román Sándor-Levente; 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. a), art. 139 alin. (1) și art. 196, alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. Se modifică articolului 3 din HCL nr. 18/2020 privind constituirea comisiilor de specialitate 

ale Consiliului local al comunei Vârghiș pe principalele domenii de activitate, și va avea următorul 

cuprins: 

 “Se stabilește componența Comisiei nr. 2 pentru cultură, culte, învățământ și sănătate, după cum 

urmează: 

Soós Attila, președintele comisiei 

Román Sándor-Levente, secretarul comisiei 

Soós Sándor, membru 

Román András Zsolt, membru 

Román Attila, membru”. 
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Art. 2. Se modifică articolului 4 din HCL nr. 18/2020 privind constituirea comisiilor de specialitate 

ale Consiliului local al comunei Vârghiș pe principalele domenii de activitate, și va avea următorul 

cuprins: 

 “Se stabilește componența Comisiei nr. 3 pentru agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, 

după cum urmează: 

Tóth Csaba Levente, președintele comisiei 

Farkas Sándor, secretarul comisiei 

Román Sándor-Levente, membru 

Soós Attila, membru 

Papuc Levente Constantin, membru”. 

 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează persoanele nominalizate în 

prezenta hotărâre.  

 

 

Vârghiș, la 10 februarie 2022 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                 CONTRASEMNEAZĂ 

ROMÁN ANDRÁS-ZSÓLT                                                                     SECRETAR GENERAL   

                                                                                                                       Kolumbán Boglárka 

                                                                                                                         

       

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


