ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A Nr. 36
din 2 iulie 2014
privind modificarea HCL nr.1 /25 iunie 2012 privind alegerea comisiei de
validare
Consiliul local al comunei Livezeni,judeţul Mureş,
Tînând seama de H.C.L nr. 25 din data de 31 octombrie 2012 privind
constatatarea încetării înainte de expirarea duratei normale a mandatului de
consilier local al d-lui Bloj Călin, precum şi de H.C.L. nr.1 din 25 iunie 2012 prin
care a fost ales membru al comisiei de validare,
Având în vedere prevederile art.4 din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale,
In temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(1) ,art.45 şi ale art.115 alin.(1) lit.b) din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată,cu
modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1.Hotărârea Consiliului Local Livezeni nr.1 din 25 iunie 2012 privind
alegerea comisiei de validare se modifică după cum urmează : la art.1.punctul 1,
domnul Bloj Călin se înlocuieşte cu doamna Gherman Corina.
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica:
-

Instituţiei Prefectului – judeţul Mureş
Primarului comunei Livezeni
Persoanei prevăzută la art.1.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Gyorgy Karoly

Contrasemnează,
secretar
Hangan Aurelia

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A Nr. 37
din 2 iulie 2014
privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului
Tokes Mihaly şi declararea ca vacant a unui loc de consilier local.
Consiliul local al comunei Livezeni,judeţul Mureş,întrunit în şedinţă ordinară,
In conformitate cu prevederile art.9 alin.(2) lit.a) şi art.12 din Legea nr.393/2004
privind Statutul aleşilor locali,cu modificările şi completările ulterioare,
Văzând cererea înregistrată sub nr.2106/18.06.2014 depusă de către dl. Tokes
Mihaly, prin care solicită demisia din funcţia de consilier local,
Analizând procesul-verbal al comisiei de validare a Consiliului local
Livezeni,prin care se propune invalidarea mandatului de consilier local al domnului
Tokes Mihaly,ales pe lista de consilieri locali ai Partidului EMNP-PPMT ,ca urmare a
demisiei ,
In temeiul dispoziţiilor art. 45 coroborat cu art.115, alin.(1), lit. „b” din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.Se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local a domnului
Tokes Mihaly,înainte de expirarea duratei normale a mandatului ca urmare a demisiei şi
declară mandatul vacant .
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului – judeţul Mureş
- Primarului comunei Livezeni
- Persoanelor prevăzute la art.1 .
- Compartimentului contabilitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Gyorgy Karoly

Contrasemnează ,
secretar
Hangan Aurelia

