HOTĂRÂREA NR. 52
din 27 aprilie 2017
privind validarea mandatului de consilier judeţean al
domnului Gergely Simion
Consiliul Judeţean Mureş,
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 5 din 26 ianuarie 2017
privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Socotar
Gheorghe-Dinu din partea Partidului Social Democrat, adresa nr. 652/07.04.2017 a
Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Mureş,
Văzând procesul-verbal din data de 27.04.2017 al Comisiei de validare a Consiliului
Judeţean Mureş,
Având în vedere prevederile art. 100 alin.(33) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei
publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi prevederile art. 31 alin. (3) şi (4) şi
ale art.311 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 validează mandatul de consilier judeţean al domnului Gergely Simion,
supleant pe lista de candidaţi a Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană
Mureş, la alegerile locale din 5 iunie 2016.
Art.2. Domnul consilier judeţean Gergely Simion va face parte din Comisia tehnicoeconomică.
Art.3. Hotărârile Consiliului Judeţean Mureş nr. 85 din 24 iunie 2016 privind validarea
mandatelor de consilier judeţean şi nr. 89 din 24 iunie 2016 privind constituirea
comisiilor de specialitate, se modifică în mod corespunzător.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică domnului Gergely Simion prin grija Direcţiei
Juridice şi Administraţie Publică.
Art.5. Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ în
termen de 5 zile de la adoptare.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc
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Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

```````````
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Comisia de validare
Nr. 8599/27.04.2017
Dosar VI/D/1

PROCES – VERBAL
privind validarea mandatului de consilier judeţean al
domnului Gergely Simion
Astăzi, 27 aprilie 2017, Comisia de validare a Consiliului Judeţean Mureş,
Având în vedere adresa nr. 652/07.04.2017 a Partidului Social Democrat Organizaţia Judeţeană Mureş prin care solicită validarea mandatului de consilier
județean al domnului Gergely Simion, supleant pe lista de candidaţi ai acestei
organizaţii la alegerile locale din 5 iunie 2016, precum şi dosarul Biroului Electoral
Judeţean privind alegerile locale din 5 iunie 2016,
În considerarea dispoziţiilor art. 100 alin.(33) din Legea nr.115/2015 pentru
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii
administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
În conformitate cu prevederile Regulamentului - cadru de organizare şi
funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin O.G. nr.35/2002, cu modificările şi
completările ulterioare,
A procedat la examinarea legalităţii alegerii şi propune validarea mandatului de
consilier judeţean al domnului Gergely Simion.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal.
PREŞEDINTE
Angela Moldovan

Membri:
Kovács Mihály-Levente _________________
Aurelian-Olimpiu Sabău-Pop_____________
György Alexandru ______________________

SECRETAR
Szabó Albert

