
 

 

      

HOTĂRÂREA NR.132 

din 11 septembrie 2014 

 

privind desemnarea reprezentatului Consiliului Judeţean Mureş în Comisia 

de organizare a referendumului local pentru dizolvarea Consiliului local al 

comunei Răstoliţa, judeţul Mureş 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.13694/21.08.2014 a Direcţiei Juridice şi Administraţie 

Publică la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentatului Consiliului 

Judeţean Mureş în Comisia de organizare a referendumului local pentru dizolvarea 

Consiliului local al comunei Răstoliţa, judeţul Mureş,precum și avizul comisiilor de 

specialitate, 

Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş nr.8604/SIV/04.08.2014, 

precum şi prevederile art.55, alin.(5) din Legea administraţiei publice locale 

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

În temeiul prevederilor art. 91 alin.(1), lit.„f” şi art. 97, alin. (1) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

hotărăşte: 

 

Art.1. Se desemnează d-na Laura Nireștean, având funcţia de consilier juridic, în cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, pentru a face parte din Comisia 

de organizare a referendumului local pentru dizolvarea Consiliului local al comunei 

Răstoliţa, judeţul Mureş, ce se va constitui prin Ordin al Prefectului judeţului Mureş. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează persoana 

nominalizată la art. 1.  

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică persoanei desemnate la art. 1 şi Instituţiei 

Prefectului - Judeţul Mureş. 

 

PREŞEDINTE                        Contrasemnează 

Ciprian Dobre                SECRETAR 

                Paul Cosma 
 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2009/hot122_2009.htm#exp


 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentatului Consiliului 
Judeţean Mureş în Comisia de organizare a referendumului local pentru 

dizolvarea Consiliului local al comunei Răstoliţa, judeţul Mureş 
 

 
 
Cu adresa nr. 8604/SIV/04.08.2014, înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub nr. 

13694/07.08.2014, Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş ne-a făcut cunoscut faptul 

că prin Nota de constatare nr. 8387/31.07.2014, Comisia constituită prin Ordinul 

Prefectului nr. 187/08.07.2014, a reţinut îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege 

pentru organizarea referendumului local, având ca obiect dizolvarea Consiliului local 

al comunei Răstoliţa, judeţul Mureş. 

Totodată, prin aceeaşi adresă Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş ne solicită 

desemnarea unui reprezentant al Consiliului judeţean Mureş, pentru a face parte din 

Comisia de organizare a referendumului. 

Având în vedere cele mai sus arătate şi în considerarea prevederilor art. 55, alin. (5) 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, potrivit cărora din comisia de organizare a referendumului 

local face parte şi un reprezentant al consiliului judeţean, propunem desemnarea 

acestuia conform proiectului de hotărâre pe care îl supunem spre aprobare. 

 

 
 

PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 
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