ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA SINCAI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR 11 .
din 19 IULIE 2018
privind constatarea încetării de drept a mandatului unui consilier prin demisie şi
validarea mandatului de consilier al d-lui Farcas Petru
Consiliul Local al comunei SINCAI, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din luna
iulie 2018 , Luand in considerare demisia d-lui Tarnavean Cornel
Având în vedere:
-adresa nr.134 din 21.05 2018 a Partidului National Liberal –Filiala judeţeană Mureş, cu
privire la Iincetarea de drept a mandatului de consilier local a d- lui Tarnavean Cornel , ca
urmare a demisiei acestuia, si validarea mandatului de consilier a d- lui Farcas Petru care
indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a deveni consilier local ,
-expunerea de motive a primarului comunei Sincai prin care propune Consiliului local să
ia act de situaţia apărută;
-avizul favorabil al Comisia Juridică şi de Disciplină,Protecţie mediu şi Turism
Ţinând cont de art.9 alin.(2) lit.a şi alin.(3), precum şi de art.12 din Legea nr.393/2004
privind Statutul aleşilor locali cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit a) şi art.45 alin. (1) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui Tarnavean
Cornel , ca urmare a demisiei .
Art.2. Se validează mandatul consilierului local Farcas Petru următorul supleant din lista
PN.L.Mures
Art 3. Se modifică componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului local Sincai , astfel:
-în comisia pentru agricultura ,activitati economico financiare,amenajarea teritoriului
si urbanism : d-l consilier Tarnavean Cornel este înlocuit cu d-nul Fracas Petru.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş;
 Primarului Comunei Sincai şi se aduce la cunostinţă publică .
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