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JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

                                                                                                                            

                                                  H O T A R A R E A   Nr. 43
                                                      din 25 octombrie 2016

privind  validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Livezeni 
al domnului Tătar Iuliu.

        Consiliul local al comunei Livezeni,judeţul Mureş,întrunit în şedinţă ordinară,

        Având în vedere:
        -prevederile HCL nr.7 din 4 iulie 2016 prin care se ia act de încetarea de drept a mandatului de 
consilier local,prin demisie,în cadrul Consiliului local al comunei Livezeni al domnului Tătar Vasile
înainte de expirarea duratei normale a acestuia,
       -adresa nr.568/20.102016 a Partidului Social Democrat-Organizaţia judeţeană 
Mureş,înregistrată la comuna Livezeni sub nr.4526/20.10.2016, prin care se confirmă apartenenţa 
politică la Partidul Social Democrat a domnului Tătar Iuliu şi faptul că acesta este supleant pe lista 
partidului PSD,
       -procesul verbal al comisiei de validare a Consiliului local al comunei Livezeni,
       - expunerea de motive a primarului comunei Livezeni,
      - raportul de specialitate al secretarului comunei Livezeni,
     - prevederile art.100 alin.33 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale,pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001,precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
     -prevederile art.6 alin.(2) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali,modificată,
    Luând în considerare dispoziţiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 
elaborarea actelor normative,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,
        In temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(1) ,art.45 alin.(1) şi ale art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată,cu modificările şi completările 
ulterioare,
                                                                             h o t ă r ă ş t e :

     Art.1. Se validează mandatul de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei 
Livezeni,judeţul Mureş, a domnului Tătar Iuliu,supleant pe lista Partidului Social Democrat.

    Art.2. Domnul consilier Tătar Iuliu îşi va desfăşura activitatea în cadrul comisiei nr.3-Comisia 
pentru activităţi social-culturale,culte,învăţământ,sănătate şi familie,muncă şi protecţie 
socială,protecţie copii,tineret şi sport.
    Art.3. Hotărârea Consiliului Local al comunei Livezeni nr.6 din 23.06.2016 privind aprobarea 
numărului,denumirii şi componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei 
Livezeni,se va modifica în mod corespunzător.
   Art.4.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează secretarul comunei Livezeni
  Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica:

- Instituţiei Prefectului – judeţul Mureş

- Primarului comunei Livezeni

- Persoanei prevăzută la art.1.

                -    Afişare spre cunoştinţă publică
                                                                                                                                       
PRESEDINTE  DE  SEDINŢĂ,                                                                              CONTRASEMNEAZĂ,                                     
          Ács  Sándor                                                                                                                secretar
                                                                                                                                        Hangan  Aurelia




