
 
                         ROMÂNIA        Proiect  
                  JUDEŢUL MUREŞ 
              CONSILIUL JUDEŢEAN 
                       
 

 

HOTĂRÂREA NR._____ 
din 25 iunie 2012 

 
privind  validarea mandatelor de consilier judeţean  

 
 
 
 
          Consiliul Judeţean Mureş,  
          Întrunit în şedinţa de constituire din data de 25 iunie 2012, 
          Văzând procesul-verbal al Comisiei de validare, 
 Având în vedere prevederile art.7 din Regulamentul-cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr.35/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale art.33, 892 alin.(3), 893 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 următoarele mandate de consilieri declaraţi aleşi:  
 
         Art.2. Se invalidează următorul mandat de consilier declarat ales:  
 
         Art.3. Se validează următoarele mandate de consilieri supleanţi:  
 
          Art.4. Împotriva prezentei hotărâri se poate depune contestaţie la instanţa de 
contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi de 
la şedinţă, de la comunicare.  
 
 
 
 PREŞEDINTE  Avizat pentru legalitate 
           SECRETAR  
 Ciprian Dobre    Aurelian Paul Cosma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                         ROMÂNIA         
                  JUDEŢUL MUREŞ 
              CONSILIUL JUDEŢEAN 
                Comisia de validare           
          Nr._______/ iunie 2012 

 

 

Proces-verbal 
încheiat azi, 25 iunie 2012 

 

 

 Comisia de validare, aleasă prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.________/25 iunie 2012, a examinat, în conformitate cu prevederile art.6 alin.1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin O.G. 

nr.35/2002, cu modificările şi completările ulterioare, legalitate alegerii consilierilor 

judeţeni. 

 În urma examinării dosarelor transmise de Biroul Electoral de Circumscripţie 

Judeţeană nr.28 privind alegerile din 10 iunie 2012 şi a cererilor de renunţare depuse de 

unii consilieri aleşi, Comisia propune următoarele:  

 - Validarea unui număr de _____ mandate ale consilierilor declaraţi aleşi, 

conform anexei nr.1;  

 - Invalidarea unui număr de ____ mandate e consilieri declaraţi aleşi, conform 

anexei nr.2;  

 - Validarea unui număr de _____ mandate ale supleanţilor, conform anexei 

nr.3. 

 Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal. 

 

                                        COMISIA DE VALIDARE 

 

 Preşedinte   Secretar 

 

                                                 Membri:  


