ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL UNGHENI
547605, Ungheni, nr. 357
tel/fax:0265-328.112; 328.212,
e-mail: secretar@primariaungheni.ro
HOTĂRÂREA NR. 44
Din 24 iulie 2015
privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Somodi Anna Maria

Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţa ordinara din data de 24 iulie 2015,
Având în vedere expunerea de motive nr. 4269/20.07.2015 întocmită de primarul oraşului
Ungheni şi raportul de specialitate nr. 4270/20.07.2015 întocmit de secretarul oraşului Ungheni,
Urmare încetării de drept a mandatului de consilier local al d-nei Chirilă Otilia din partea
Partidului Democrat Liberal, constatat prin Ordinul Prefectului județului Mureș nr.
193/17.07.2015,
Ţinând cont de adresele P.N.L. – Organizatia Judeteana Mureş, nr. 10/17.07.2015,
înregistrată la Primăria orașului Ungheni sub nr. 4266/20.07.2015 și nr. 15/17.07.2015,
ănregistrată la Primăria orașului Ungheni sub nr. 4358/23.07.2015,
Văzând declarația dnei. Somodi Anna Maria, înregistrată la Primăria orașului Ungheni
sub nr. 17.856/20.07.2015,
Analizând proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Ungheni şi avizat favorabil de
cele 3 comisii de specialitate din cadrul Consiliului local Ungheni,
Luând în considerare procesul-verbal nr. 4393 din 24.07.2015 al Comisiei de validare,
constituită prin Hotărârea nr. 1/2012 a Consiliului Local Ungheni și completată prin Hotărârea
nr. 42/2015 a Consiliului Local Ungheni,
În conformitate cu prevederile art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015 privind alegerea
autoritatilor administratiei pubice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale
nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul
aleșilor locali, precum şi prevederile art. 31 alin.(5) şi art.311 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 6,

alin. (2), (3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și
completările ulterioare,
In temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr.
215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificările si completarile
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se validează mandatul de consilier local al doamnei Somodi Anna Maria înscris ca
supleant pe lista de candidaţi ai Partidului Democrat Liberal la alegerile locale din 10 iunie 2012.
Art.2. Hotărârea Consiliului Local nr. 2 din 29 iunie 2012, privind validarea (invalidarea)
consilierilor se modifică în mod corespunzător.
Art.3. Se numește dna. Somodi Anna Maria membru in Comisia de specialitate pentru
agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul
Consiliului Local Ungheni.
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios
administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la
comunicare.
Art.5. Prezenta hotarare se comunica:
-

Institutiei Prefectului judetului Mures,

-

Primarului orasului Ungheni, judetul Mures,

- d-nei Somodi Anna Maria.

Adoptata in Ungheni, la data de 24 iulie 2015
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BUTA MONICA VALENTINA

________________________

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COVRIG DANIELA

________________________

