
ROMÂNIA                                                                                             
 JUDEŢUL MUREȘ 
 CONSILIUL LOCAL SINCAI 
 

PROIECT DE H O T Ă R Â R E  

Din 10 iulie  2018 
                                     

privind  modificarea   si completarea  HCL Nr 1 din 28 iunie 2016 privind   
alegerea  Comisiei de validare 

 
           Primarul comunei Sincai,  
               Având în vedere:Demisia d- lui Consilier Tarnavean Cornel din functia de 
consilier local si care avand si functia de secretar  in comisia de validare, 
 In conformitate cu; 
 - prevederile art. 31 alin. (2), (3), (4) şi (5), art. 45 alin. (1) şi art.115 alin. (1) lit. 
„b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi               

- prevederile art. 4 şi art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consillilor locale 
aprobată şi modificată prin Legea nr.673/2002; 
      În temeiul prevederilor art. 31 alin. (2), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) 
lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 ART.I.  Se modifica   si se  completeaza Art. 1 al Hotararii consiliului local nr 
1 din 28 iunie 2018  privind    alegerea  Comisiei  de validare a Consiliului local Sincai 
, care va funcţiona pe întreaga durată a mandatului acestuia, dupa cum urmeaza: 
        Art. 1Se alege Comisia de validare  a Consiliului  local Sincai  care va funcţiona 
pe întreaga durată a mandatului acestuia, dupa cum urmeaza: 
               1.Domnul Panczel Csaba  
               2.Doamna Marginean Anica   
               3.Doamna Sandor Viorica 
           
 
                                                        Primar 
                                                   Huza Grigore  
 
 
 
Avizat  
Secretar 
Suciu Ludovica Emilia 
   
 
 



 
 
 
 
                                          
 

 Expunere  de motive 
    

privind  modificarea   si completarea   Comisiei de validare 

 
               Având în vedere:Demisia d- lui Consilier Tarnavean Cornel din functia 
de consilier local si care avand si functia de secretar  in comisia de validare, 
 In conformitate cu; 
 - prevederile art. 31 alin. (2), (3), (4) şi (5), art. 45 alin. (1) şi art.115 alin. (1) lit. „b” 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi               

- prevederile art. 4 şi art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consillilor locale 
aprobată şi modificată prin Legea nr.673/2002; 
      În temeiul prevederilor art. 31 alin. (2), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) 
lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare propun  inlocuirea  d-lui Tarnavean Cornel 
cu  d -na Marginean Anica  
 
  

 
 
 
 

                                         PRIMAR 
                                      Huza  Grigore 
                       
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



                                     
                    
                                           Raport  de specialitate  
    

privind  modificarea   si completarea   Comisiei de validare 
 
               Având în vedere:Demisia d- lui Consilier Tarnavean Cornel din functia 
de consilier local si care avand si functia de secretar  in comisia de validare, 
 In conformitate cu; 
 - prevederile art. 31 alin. (2), (3), (4) şi (5), art. 45 alin. (1) şi art.115 alin. (1) lit. „b” 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi               

- prevederile art. 4 şi art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consillilor locale 
aprobată şi modificată prin Legea nr.673/2002; 
      În temeiul prevederilor art. 31 alin. (2), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) 
lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare propun  
 
 A Se modifica   si a  se  completa  Comisia de validare a Consiliului local 
Sincai , care va funcţiona pe întreaga durată a mandatului acestuia, în următoarea 
componenţă: 
               1.Domnul Panczel Csaba -presedinte 
               2.Doamna Marginean Anica  -secretar 
               3.Doamna Sandor Viorica-membru   
 

 
 
 
 

                                         Secretar 
                                 Suciu Ludovica Emilia 
                       
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 


