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PROIECT DE HOTARARE 

din   20 noiembrie  2019 
privind  validarea  mandatului  de consilier a doamnei Macavei Petraliana Rodica 

 

 
                    Consiliul Local al comunei SINCAI, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din  luna      
noiembrie  2019   , 

               Luând act de demisia domnului consilier Moldovan Oliviu,ales  pe listele PNL înregistrată 
 la Primăria Sincai   la nr. 1485  din  14 octombrie 2019 ,Adresa nr . 365/18.11 2019 emisa de  
PNL Mures  din care rezulta  ca  doamna Macavei Petraliana Rodica este confirmata ca fiind supleanta   
pe lista  consilierilor locali a acestui partid, lista intocmita pentru mandatul 2016-2020., 

Având în vedere:  
        Referat de aprobare a primarului comunei Sincai nr 2787 din 20.11 2019  prin care propune Consiliului 
local să ia act de situaţia apărută; 
       Avizul favorabil al    Comisia  Juridică şi de Disciplină,Protecţie mediu şi Turism. 
      Vazand  prevederile  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  Art 100  alin 33  din Legea nr. 
115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei  publice locale,pentru modificarea Legii nr. 
.215/2001,precum  si pentru modificarea  su completrea L. 393/2004  privind Statutul alesilor locali  ,cu 
modificarile si completarile ulterioare 
      În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
     În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,   

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E  : 
  
  Art.1. Se valideaza   mandatul consilierului local a  doamnei Macavei Petraliana Rodica  din  
partea P.N.L. mandat ramas vacant  ca urmare a demisiei  d-lui Moldovan Oliviu. 
  Art. 2. Doamna Macavei Petraliana Rodica  -consilier local  se repartizeaza   membru in        
Comisia  pentru agricultura ,activitati economico financiare,amenajarea teritoriului si urbanism .                                 
   Art  3. 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 . 

             
                                                            PRIMAR  

                                                                HUZA GRIGORE  
 

       Avizat , 
       SECRETAR GENERAL  
 Suciu Ludovica Emilia 

   



  

 

 HOTARAREA  NR  

din   29 noiembrie  2019 
privind  validarea  mandatului  de consilier a doamnei Macavei Petraliana Rodica 

 

                    Consiliul Local al comunei SINCAI, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din  luna      
noiembrie  2019   , 

               Luând act de demisia domnului consilier Moldovan Oliviu,ales  pe listele PNL înregistrată 
 la Primăria Sincai   la nr. 1485  din  14 octombrie 2019 ,Adresa nr . 365/18.11 2019 emisa de  
PNL Mures  din care rezulta  ca  doamna Macavei Petraliana Rodica este confirmata ca fiind supleanta   
pe lista  consilierilor locali a acestui partid, lista intocmita pentru mandatul 2016-2020., 

Având în vedere:  
        Referat de aprobare a primarului comunei Sincai nr 2787 din 20.11 2019  prin care propune Consiliului 
local să ia act de situaţia apărută; 
       Avizul favorabil al    Comisia  Juridică şi de Disciplină,Protecţie mediu şi Turism. 
      Vazand  prevederile  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  Art 100  alin 33  din Legea  
nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei  publice locale,pentru modificarea Legii nr. 
215/2001,precum  si pentru modificarea  su completrea L. 393/2004  privind Statutul alesilor locali  ,cu 
modificarile si completarile ulterioare 
      În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
     În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,   

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E  : 
  
  Art.1. Se valideaza   mandatul consilierului local a  doamnei Macavei Petraliana Rodica  din  
partea P.N.L. mandat ramas vacant  ca urmare a demisiei  d-lui Moldovan Oliviu. 
  Art. 2. Doamna Macavei Petraliana Rodica  -consilier local  se repartizeaza   membru in        
Comisia  pentru agricultura ,activitati economico financiare,amenajarea teritoriului si urbanism .                                 
   Art  3. 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 . 
       

             
                                               PRESEDINTE DE SEDINTA  

                                  FARCAS  PETRU  
              
 

       Contrasemneaza  , 
       SECRETAR GENERAL  
     Suciu Ludovica Emilia 
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REFERAT CONSTATATOR  

 privind  validarea  mandatului de consilier  al d-lui Macavei Petraliana Rodica  
 

 

 

 

Primarul comunei Sincai, 
 Luând act de demisia domnului consilier Moldovan Oliviu,ales  pe listele PNL înregistrată 
 la Primăria Sincai   la nr. 1485  din  14 octombrie 2019 , 
Adresa nr . 365/18.11 2019 emisa de PNL Mures  din care rezulta  ca  doamna Macavei Petraliana 
Rodica este confirmata ca fiind supleanta   pe lista  consilierilor locali a acestui partid, lista intocmita 
pentru mandatul 2016-2020., 

Având în vedere:  
        Referat de aprobare a primarului comunei Sincai nr 2787 din 20.11 2019  prin care propune Consiliului 
local să ia act de situaţia apărută; 
             Vazand  prevederile  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  Art 100  alin 33  din Legea 
nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei  publice locale,pentru modificarea Legii nr. 
.215/2001,precum  si pentru modificarea  su completrea L. 393/2004  privind Statutul alesilor locali  ,cu 
modificarile si completarile ulterioare 

      În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
      

 
  Având în vedere cele de mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre supus 
dezbaterii îndeplineşte condiţiile de legalitate pentru a fi aprobat.  
 

 

                                            PRIMAR                                         SECRETAR GENERAL 

                                       HUZA GRIGORE                              SUCIU LUDOVICA EMILIA  

 

 

 

 

 

 

 



 

          ROMANIA 
     JUDEŢUL  MUREŞ 
      COMUNA  SINCAI  
      CONSILIUL   LOCAL 

                                                                                                                                                                                          

Raport de specialitate-raport constatator  

 privind   validarea  mandatului de consilier  al d-nei Macavei Petraliana 

Rodica  

 

Luand in considerare   demisia  d-lui consilier Moldovan Oliviu, înregistrată la 
primăria Sincai   la nr. 1485 din  14 octombrie 2019. 

     Adresa nr . 365/18.11 2019 emisa de PNL Mures  din care rezulta  ca  doamna 
Macavei Petraliana  Rodica este confirmata ca fiind supleanta   pe lista  consilierilor 
locali a acestui partid, lista intocmita pentru mandatul 2016-2020., 

Având în vedere:  
        Referat de aprobare a primarului comunei Sincai nr 2787 din 20.11 2019  prin care 
propune Consiliului local să ia act de situaţia apărută; 
             Vazand  prevederile  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  art 100  alin 
33  din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei  publice locale,pentru 
modificarea Legii nr. .215/2001,precum  si pentru modificarea  Si completarea  L. 393/2004  
privind Statutul alesilor locali  ,cu modificarile si completarile ulterioare 

      În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 

  Având în vedere cele de mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre supus 
dezbaterii îndeplineşte condiţiile de legalitate pentru a fi aprobat.  
 

Secretar general 
Suciu Ludovica Emilia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       ROMANIA                                                                                         

   JUDEŢUL  MUREŞ 

                     COMUNA  SINCAI  

                     CONSILIUL   LOCAL 

PROCES-VERBAL 
 

încheiat astăzi,  29 .11 2019    în a  treia şedinţă a comisiei de validare a Consiliului local al comunei Sincai .  
 

  Astăzi (data de mai sus) comisia de validare aleasă de Consiliul Local al comunei Sincai  în şedinţa de 
constituire din data de 28 iunie 2016   si modificata prin HCL NR     DIN 19 IULIE  2018 a examinat dosarul în 
conformitate cu prevederile legale . 
         Potrivit  art 100  alin 33  din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei  publice 
locale,pentru modificarea Legii nr. .215/2001,precum  si pentru modificarea  Si completarea  L. 393/2004  
privind Statutul alesilor locali  ,cu modificarile si completarile ulterioare Candidații înscriși în liste, care nu 
au fost aleși, sunt declarați supleanți în listele respective. În caz de vacanță a mandatelor de consilieri aleși 
pe liste de candidați, supleanții vor ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt înscriși în liste 
dacă, până la data validării mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele politice sau organizațiile 
cetățenilor aparținând minorităților naționale din partea cărora au candidat supleanții confirmă în scris, 
sub semnătura conducerilor județene ale partidelor politice sau ale organizațiilor cetățenilor aparținând 
minorităților naționale, că supleanții fac parte din partidul politic respectiv sau din organizația cetățenilor 
aparținând minorităților naționale. 

In acest caz d- na Macavei Petraliana Rodica   este  supleantul pe listele PNL confirmat in scris  de 
catre Organzatia  judeteana Mures. 

Comisia constată că au fost respectate dispoziţiile legale, fapt pentru care a hotărât să propună 
validarea următorului consilier, aflat pe lista PNL  Filiala  judeţeană Mureş, în condiţiile legii. 

 
Nr.  

crt.  

Numele si prenumele Locul de muncă şi funcţia Lista pe care a candidat 

1. Macavei Petraliana 

Rodica  

 Casnica  PNL. 

 
      Nu a fost validat mandatul următorilor consilieri aleşi: 
 

Nr.  
crt. * 

Numele si prenumele Locul de muncă şi funcţia Lista pe care a candidat 

1. - - - 

2. - - - 

3. - - - 

Drept care, am încheiat prezentul proces-verbal. 
 
      Preşedintele comisiei de validare                                                                   

                 Panczel Csaba                                                                                          
 

                                        Membrii comisiei de validare 

                       



 

 
 
 

 


