
Primiria Municipiului SfAntu Gheorghe

Primar

DrsPozrTu Nn.5p-/sr?
privind alegerea delegafilor sitegti

Primarul municipiului Sffintu Gheorghe, Judetul Covasna;
inbaza prevederil,or art. 53 din Legea ir.21512001 privind administratia publici local6, republicatd,

cu modificlrile gi completdrile ulterioare;
Av0nd in vedere prevederile Legii nr. 39312004 privind Statutul aleqilor locali, cu modificdrile qi

completS^rile ulterioare ;
In conformitate cu prevederile art- 63 alin. (2) lit. e din Legea nr. 21512001 privind administratia

publicl locali, republicatl, cu modificlrile gi completErile ulterioare;
In temeiul art. 68 9i 115 alin. (1) din Legea nr.21512001 privind administralia publici locall,

republicati, cu completdrile qi modificirile ulterioare;

DISPUNE

Art. 1. - Organizarea alegerilor pentru desemnarea delegalilor satelor apagndtoare municipiului
Sfentu Gheorghe, Chilieni gi Coqeni, in Consiliul Local al Municipiului Sffintu Gheorghe.

Lrt,2. - Se stabilegte data desfhgurlrii alegerilor pentru delegafii s[tegti, dupd cum urmeazl:
a) satul Cogeni: l0 aprilie 2017, ora 19,30, la Casa de Cultur6;
b) satul Chilieni: 10 aprilie 2017 , ora 17,00, la Casa de CulturS.
Art. 3. - Pot depune candidaturi cetltenii romdni cu domiciliul stabil in satul in care se desfrgoarl

alegerile, care au implinit vdrsta de23 de ani, pdnS inziua alegerilor.
Art. 4. - (1) Candidaturile pentru functia de delegat sitesc, se depun la Prim[ria municipiului Sffintu

Gheorghe, Compartimentul Administrafie Local[, camera 27, pdnd,la data de 5 aprilie, ora 15,00.
Art. 5. - Regulamentul de organizare gi desfdgurare al alegerilor delega{ilor s[tegti este prevlzut in

anexa la prezenta dispozilie din care face parte integrantI.
Art. 6. - Delegatii s[tegti aleqi in conformitate cu prevederile prezentei dispozitii igi vor exercita

mandatul pe durata mandatului consiliului local.
Art.7. - Se mandateazd d-na viceprimar Sztakics Eva-Judit sI participe in calitate de reprezentant al

primarului municipiului Sfdntu Gheorghe, la Eedinfa de alegere a reprezentantului satului Chilieni, aldturi de
consilierii desemnafi de consiliul local.

Art. 8. - Se mandateazd, d-ul viceprimar Toth-Birtan Csaba si participe in calitate de reprezentant al
primarului municipiului Sfhntu Gheorghe, la gedinfa de alegere a reprezentantului satului Cogeni, allturi de
consilierii desemnafi de consiliul local.

Art. 9. - Cu asigurarea executdrii prezentei dispozilii se incredinleazi Secretarul municipiului Sfantu
Gheorghe gi Compartimentul Administrafie Local[, Direclia Gospodirie ComunalS.

SfAntu Gheorghe, la l3 martie o]JJts

pentru
vi

Toth-

Kulcs6r

Tel./Fax: +40 267 31'l 243
E-mail: info@sepsi.ro . www.sfantug heorgheinfo.ro

AR
ldik6

Str. 1 Decembrie 1 9 1 8 nr. 2 . 520008 Sfantu Gheorghe ' J ud. Covasna ' Rominia

!!!I!I!


