
                           ROMÂNIA                                                               PROIECT                                                             
                     JUDEŢUL MUREŞ 
                  CONSILIUL JUDEŢEAN 

  
 

HOTĂRÂREA NR. ___ 
din 05 septembrie 2013 

 

privind modificarea componenţei Comisiei de validare aleasă prin  
Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.77 din 25 iunie 2012 

 

 
 
          Consiliul Judeţean Mureş, 

          Văzând Expunerea de motive nr. 16593 din 29.08.2013 a Direcţiei Juridice şi 
Administraţie Publică,  

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.107 din 25 iulie 2013 
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului 
Cristian Radu Georgescu, 

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.89² 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/domnul consilier judeţean ______________, să facă parte 
din Comisia de validare, pe întreaga durată a mandatului Consiliului Judeţean Mureş. 
          Art.2. Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.77 din 25 iunie 2012 privind 

alegerea Comisiei de validare, se modifică în mod corespunzător. 
   Art.3. Prezenta hotărâre se comunică doamnei/domnului consilier judeţean 
_____________, prin grija Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică. 

 
 

 
                    PREŞEDINTE               

 Ciprian Dobre                                             Avizat pentru legalitate 

                                                                        SECRETAR 
                                    Aurelian Paul Cosma 
   

 
   
 

 
 
 

        

 



          ROMANIA  
      JUDEŢUL MUREŞ 
   CONSILIUL JUDEŢEAN 

   Nr.16593/28.08.2013 
 Dosar VI C/1 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de validare  
    aleasă prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.77 din 25 iunie 2012 

 
  

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. 89² 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 aleşi. 

Prin Hotărârea nr.107 din 25 iulie 2013, Consiliul Judeţean Mureş a luat act de 
încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Cristian Radu 
Georgescu, membru în Comisia de validare aleasă prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Mureş nr.77 din 25 iunie 2012, 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 
Ciprian Dobre 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                              
Întocmit: consilier Gabriela Covaci 
Verificat:director executiv Genica Nemeş 
Nr. ex. 1 


