ROMANIA
JUDEJ'Ur. MURE$
COMUN,,\ ALI]E$TI
CONSILITIL LOCAL

HoTAnAREA

NR.46
din data de l4.l 1,2019

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 Albegti
Consiliul local al comunei Albegti, judelul Mureg, intrunit in gedinla ordinara din data
t4.t t.2019;

de

Analizdnd proiectul de hotirdre cu referatul de aprobare al Primarului comunei Albegti cu
nr.9399/05.11.2019, in calitate de ini{iator, raportul de specialitate al Secretarului comunei
inregistrat sub nr.9400/05.11 .2019 qi avizele comisiilor de specialitate al Consiliului local Albegti
cu nr.9651,9652 9i 9653 din 14.11.2019.
findnd seama de:
- H.C.L. nr.32 din 08.08.2019 privind constatarea incet[rii 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.1123.06.2016:
-adresa Partidului Social Democrat, Filiala Mureg, nr.184131.10.2019, inregistrata la
Primdria comunei Albegti sub nr.9394105.11.2019 princare se confirmd cd urm[torii membrii p.S.D.
inscrigi in lista de candidati ai P.S.D. MureE pentru alegerea Consiliului Local al comunei AlbeEti
la alegerile locale din 05 iunie 2016 sunt domnul Savu loan gi 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'100 alin.(33) Legii nr. I l5 din l9 mai 2015 pentru alegerea autoritatilor administra(iei
publice locale, pentru modificarea Legii administra(iei publice locale nr.215l2OOi, p...r, gi peniru
modificarea gi completarea Legii nr.393l2OO4 privind Statutul alegilor locali;
-art'31 alin.5 din Legea nr.215l23.04.2001privind administra{iapublicd locala, republicatd,
cu modificdrile gi completdrile ulterioare.
Jin6nd seama de prevederile Legii nr.2412000 privind normele de tehnicd legislativl pentru
elaborarea actelor normative, republicat6, cu modificdrile qi completlrile ulterioare.
in conformitate cu previderile Regulamentul de Organizare gi Func[ionare a Consiliului
local al comunei Albegti, aprobat prin H.C.L. nr,l2 din 22.09.2016
in temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.a), art. 139 alin. (l) qialin.(2) lit.i) coroborate cu
art.196 alin. (1) lit. a) din o.u.G. nr.5712019 privind codul administrativ,

norAnAgrn:
Art.l.Se valideazd mandatul de consilier local al domnului Savu loan, in cadrul Consiliului
Local al comunei Albeqti, inscris supleant pe lista de candidati 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 Neghina Cezar in comisia
nr.3 - comisia de specialitate juridicl qi de disciplini, proteclie mediu qi turism, din cadrul
Consiliului local Albegti.
Art.3. Prezenta hotdrAre poate fi atacatdde cdtre cei interesa(i la Tribunalul Mureg, in termen
de 5(cinci) zile de la adoptare sau, dupd caz, de la comunicare.
Art.4. Prin grija secretarului comunei Albegti prczenta hotdrdre se comunic6, in termenul
prevdzut de lege, Primarului comunei Albe;ti, Instituliei Prefectului Judelul Mure;, partidului
Social Democrat - Filiala Mureg, Compartimentului resurse umane-salarizare
;i se aduce la
cunogtinld publicd prin afiqare la sediul primdriei si pe pagina de internet a comunei Albegti la adresa

www.comunaalbesti.ro

.
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