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HOTĂRÂREA NR. 4 

                                              din 26 ianuarie 2017 

privind modificarea componenţei Comisiei de validare aleasă prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.84 din 24 iunie 2016 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr. 1205 din 19.01.2017 a Direcţiei Juridice şi 

Administraţie Publică, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.4 din 26 ianuarie 2017 privind 

constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Socotar 

Gheorghe - Dinu, 

În conformitate cu prevederile art. 4 din Regulamentul-cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanța Guvernului nr.35/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale art. 31 alin. (2) din Legea nr.215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

hotărăşte: 

 
Art.1. Se alege doamna consilier judeţean Angela Moldovan să facă parte din Comisia de 

validare, pe întreaga durată a mandatului Consiliului Judeţean Mureş. 

Art.2. Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 84 din 24 iunie 2016 privind alegerea 

Comisiei de validare, se modifică în mod corespunzător. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică doamnei consilier judeţean Angela Moldovan, prin 

grija Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică. 

 

 

PREŞEDINTE                                                                                          Contrasemnează                                                                                            

Péter Ferenc                                                                                                  SECRETAR 

                                                                                                                                                          Paul Cosma 



 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de validare 

aleasă prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.84 din 24 iunie 2016 

  

          

În conformitate cu prevederile art. 4 din Regulamentul-cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin O.G. nr. 35/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale art. 31 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

consiliile judeţene aleg prin vot deschis, dintre membrii lor, pe întreaga durată a 

mandatului o comisie de validare alcătuită din 3-5 consilieri. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 84 din 24 iunie 2016, autoritatea 

publică judeţeană a ales comisia de validare, din componenţa căreia făcea parte şi 

domnul Socotar Gheorghe-Dinu. 

Consiliul Judeţean Mureş, prin Hotărârea nr. 5 din 26 ianuarie 2017, a luat act de 

încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean a domnului Socotar Gheorghe-

Dinu, ceea ce atrage încetarea de drept şi a calităţii de membru în Comisia de 

validare a Consiliului Judeţean Mureş, astfel că se impune modificarea componenţei 

acesteia, prin alegerea unui alt consilier judeţean. 

Având în vedere cele de mai sus, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre 

alăturat. 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Ligia Dascălu 

Verificat: director executiv, Genica Nemeş 

Nr. ex. 2 

    Nr. 1205/19.01.2017 

            Dosar VI/C/3 
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  Comisia de validare 

  Nr.1584/26 ianuarie 2017 

 

 

 

Proces-verbal 

încheiat azi, 26 ianuarie 2017 

 

  
 

Comisia de validare, aleasă prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.84/24 iunie 

2016, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 4/26 ianuarie 2017, 

întrunită şedinţă, a procedat la alegerea preşedintelui acestei comisii pe durata 

mandatului Consiliului Judeţean Mureş, după cum urmează: 

 

Moldovan Angela-  preşedinte  

 

 

 

Secretar - dl. Szabó Albert  

 

Membri: 

Kovács Mihály-Levente 

Aurelian-Olimpiu Sabău-Pop 

György Alexandru 
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