
ROMANIA
JUDETUI- MURE$
COMUNA AI,BE$TI
CONSILTUI, LOCAL

PROIECT

HoTAnAREANR.
din data de ..........

privind validarea mandatului de consilier local al domnului Savu Ioan qi modificarea
componen{ei nominale a unei comisii de specialitate a Consiliului Local al comunei AIbeEti

Consiliul local al comunei Albegti, judelul Mureq, intrunit in gedin[a ordinara din data de
14,11.2019;

Analizdnd proiectul de hotirdre cu referatul de aprobare al Primarului comunei Albeqti cu
nr.9399105.11.2019, in calitate de iniliator, raportul de specialitate al Secretarului comunei
inregistrat sub nr.9400/05.11.2019 Ei avizele comisiilor de specialitate al Consiliului local Albegti
cu nr...............

findnd seama de:
- H.C.L. nr.32 din 08.08.2019 privind constatarea incetlrii de drept, prin demisie, a

mandatului de consilier local al domnului Neghina Cezar qi prin care se declard vacant locul
acestuia;

- Procesul-verbal al Comisiei de validare, constituitd prin H.C.L. nr.ll23.06.Z0l6;
-adresa Partidului Social Democrat, Filiala Mureg, nr.184131.10.2019, inregistratd la

Primdria comunei Albeqti sub nr.9394105.11.2019 prin care se confirmd cd urmdtorii membrii
P.S'D. inscrigi in lista de candidafi ai P.S.D. MureE pentru alegerea Consiliului Local al comunei
Albegti la alegerile locale din 05 iunie 2016 sunt domnul Savu Ioan qi doamna Vlad Daniela-
Julieta;

Av6nd in vedere prevederile:
-art.597 alin.l lit.e) gi ale art.602 din O.U.G . nr.5712019 privind Codul Administrativ;
-art.l00 alin.(33) Legii nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autoritatilor administra(iei

publice locale, pentru modificarea Legii administrafiei publice locale nr. 215l2}0l, precum gi
pentru modificarea qi completarea Legii nr.39312004 privind Statutul alegilor locali;

-art.3l alin.5 din Legea nr. 215123.04.2001 privind administrafia public6 locald,
republicatd, cu modificirile gi completdrile ulterioare.

findnd seama de prevederile Legii nr, 2412000 privind normele de tehnic6 legislativ6
pentru elaborarea actelor normative, republicatd, cu modific6rile qi completarile ulterioare.

In conformitate cu prevederile Regulamentul de Organizare qi Func[ionare a Consiliului
local al comunei Albegti, aprobat prin H.C.L. nr.l2 din 22.09.2016.

in temeiul prevederilor arl.129 alin.(2) lit.a), art. 139 alin. (1) 9i alin.(2) lit.i) coroborate cu
art.196 alin. (l) lit. a) din o.U.G. nr.5712019 privind coduladministrativ,

norAntgrn:

Art.l.Se valideazd mandatul de consilier local al domnului Savu Ioan, in cadrul
Consiliului Local al comunei Albeqti, inscris supleant pe lista de candida{i ai Partidului Social
Democrat, la alegerile locale ce au avut loc in data de 05 iunie 2016.



Art.2. Domnul consilier local Savu loan il va inlocui pe domnul Neghind Cezar in comisia
nr.3 - comisia de specialitate juridic[ qi de disciplin[, protec{ie mediu gi turism, din cadrul
Consiliului local Albegti.

Art.3. Prezenta hotdr6re poate fi atacatd de cltre cei interesali la Tribunalul MureE, in
termen de 5(cinci) zile de la adoptare sau, dupd caz, de la comunicare.

Art.4. Prin grija secretarului comunei Albegti prezenta hotdrdre se comunicd, in termenul
prevdzut de lege, Primarului comunei Albeqti, Instituliei Prefectului Judelul Mureg, Partidului
Social Democrat - Filiala Mureq, Compartimentului resurse umane-salarizare gi se aduce la
cunoqtin![ publicd prin afigare la sediul primlriei si pe pagina de internet a comunei Albesti la
adresa www.comunaalbesti.ro .

PRIMAR, Avizat pentru legalitate
SECRETAR, Pu rcariu DInu(
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ROMANIA
JUDETUL MURE$
coMUNA ALBE$T!
PRIMARIA
Nr.9399 din 05.1 1.2019

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotlrire privind validarea mandatului de consilier local al domnului Savu

Ioan qi completarea componen{ei nominale a unei comisii de specialitate a Consiliului Local
al comunei Albesti

Potrivit prevederilor art. 100, alin.(33) din Legea nr.ll5l2015 pentru alegerea
autoritAtilor administrafiei publice locale, pentru modificarea Legii administra[iei publice locale
m. 215/2001, precum gi pentru modificarea gi completarea Legii nr. 39312004 privind Statutul
alegilor locali, cu modificdrile gi complet[rile ulterioare, "Candida[ii tnscriSi tn liste, care nLt au
fost alesi, sunt declarali supleanli tn listele respective. in caz de vacanld a mandatelor de
consilieri aleSi pe liste de candida[i, supleanlii vor ocupa locurile devenite voconte, tn ordinea in
care sunt inscrisi tn liste dacd, pdnd la data validdrii mandatului pentru ocuporea locului
vocant, partidele politice sau organizaliile cetdlenilor aparlinand minoritdlilor nalionale din
parteo cdrora su candidat supleanlii confirmd in scris, sub semndtura conducerilor judelene ale
partidelor politice sau ale organizaliilor cetdlenilor aparlindnd minoritdyilor nalionale, cd
supleanlii foc parte din partidul politic respectiv sau din organizalia cetdlenilor aparlindnd
m inorit dl ilor nalionale. "

De asemenea, conform dispozifiilor art.3l, alin.(3) din Legea nr.215l2O0l a
administrafiei publice locale,republicatS, cu modificlrile gi completirile ulterioare, ,,comisia de
validare examineazd legalitatea alegerii fiecdrui consilier si propune consiliului local validarea
sau invalidqrea mandatelor ".

in fapt, domnul Neghind Cezar gi-a depus demisia din funcfia de consilier local din cadrul
Consiliului local al comunei Albegti, iar ca urrnare a demisiei prin HCL nr.32l08.08.2019 s-a
constatat incetarea de drept a mandatului acestuia gi totodatd s-a declarat postul vacant.

Partidul Social Democrat Mureq prin adresa P.S.D. Mureq cu nr.184131.10.2019,
inregistratd la Primaria comunei Albesti sub nr.9394105.11.2019, confirmd urmatorii doi
membrii P.S.D. inscrigi in lista de candidali P.S.D. Mureq pentru alegerea Consiliului Local al
comunei Albegti la alegerile locale din 05 iunie 2016, care sunt domnul Savu loan si doamna
vlad Danielf;.jJlftl; 

prin adresa sus citata p.s.D, Mure$ solicita completarea a dou6 locuri
vacante deoarece ulterior actului de demisie depus de domnul Neghini Cezar a intervenit gi
decesul domnului consilier local gi viceprimar Boitoq Aurel P.S.D. Mureg, a cdrui incetare gi
vacantare post a fost constatatd prin H.C.L. nr.45110.10.2019.

Avdnd in vedere cele prezentate mai sus, propun spre dezbatere gi aprobare prezentul
Proiect de hotlrdre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Savu Ioan gi
completarea componenlei nominale a unei comisii de specialitate a Consiliului Local al comunei
Albegti.
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ROMANIA
JUDETUL MURE$
coMUNA ALBE$TT
PRIMARIA
Nr.9400/05 .11 .2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotdrAre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Savu loan
si modificarea componentei nominale a unei comisii de specialitate a Consiliului Local al

comunei Albesti

Baza legald:
-O.U.G. nr "57 12019 privind Codul Administrativ;
- Legea nr.21512001, privind administratia publica localS, republicati, cu modificirile

9i completdrile u lterioare ;

-Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autoritdtilor administratiei publice
locale, pentru modificarea Legii administraliei publice locale nr.21512001, precum 9i pentru
modificarea 9i completarea Legii nr. 39312004 privind Statutul alegilor locali, cu modificirile gi
completdrile u lterioa re;

Avind in vedere.
- demisia inaintatd de domnul Neghind Cezar, inregistratd sub nr.6386/02.08.2019;
- prevederile arl.204 alin.2,lit.a) , alin.6, alin.10 si 17 din OUG nr.5712019 privind Codul

Administrativ, potrivit cdrora calitatea de consilier local inceteazd de drept inainte cle
expirarea duratei normale a mandatului, in cazde renunfare, respectiv demisie;

-H.C.L. nr.32108.08.2019 prin care s-a luat act de demisia domnului Neghina Cezar din
funclia de consilier local 9i s-a declarat vacant locul ocupat de aceasta in cadrul Consiliului
Local Albesti;

- prevederile art. 31 alin. (2), (3) si (5) din Legea 21512001 a administratiei publice
locale, republicatS, cu modificarile ulterioare, prin care se reglementeazi procedura cle
validare a mandatelor de consilier local 9i de constituire a Consiliului Local, dindu-s;e
competente in acest caz comisiei de validare nominalizati prin hotirAre a Consiliului Local;

LuAnd in considerare faptul ci prin H.C.L. nr.1125.06.2016 a fost nominalizata Comisia
de validare cu atributii in ceea ce priveste validarea mandatelor de consilier local in cadrul
Consiliului Local al comunei Albesti, judelul Mures,

Vdz0nd:
-declara(ia de renuntare la postul de consilier local a domnului Danili Alexandru, aflat

pe pozi{ia nr.6 pe listele de consilieri a P.S.D. Mures la alegerile locale din data cle
05.06 2016, inregistratd la P.S D. cu nr.6/04.04.2019:

- adresa nr.184131.10.2019 inaintatl de cdtre conducerea judeleand a Partidului Social
Democrat, prin care se confirmd apartenenta politica la P.S.D. a domnului SAVU IOAN 9i
calitatea acestuia de prim supleant in urma demisiei consilierului local NEGHINA CEZAR, in
vederea ocuparii functiei de consilier localin cadrul Consiliului Local al comunei Albesti;

Avind in vedere faptul cd prin Procesul-verbal incheiat de comisia de validare a
mandatelor de consilier local, se propune validarea in functia de consilier local in cadrul
Consiliului Local al comunei Albesti a domnului SAVU IOAN din partea Partidului Social
Democrat,



Constat:

Sunt indeplinite conditiile de legalitate privind validarea mandatului de consilier locial,
drept pentru care suslin proiectul de hotirAre inifiat de Primarul comunei Albegti si propun
spre aprobare validarea mandatului de consilier local al domnului SAVU IOAN, urm6nd r:a
aceasta si depune jurdmAntul previzut de lege, cu numirea sa ?n comisia nr.3 - comisia de
specialitate juridicd si de disciplini, proteclie mediu gi turism, in cadrul Consiliului Local al
comunei Albesti, judelul Mures.

SECRETARUL COMUNE!,
Purcariu Dinut


