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H O T Ă R Â R E A   nr. 4 

  din 26 ianuarie  2017 

 

privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al  

domnului şi declararea ca vacant a unui loc de consilier în Consiliul local municipal 

 Tîrgu Mureş 

 

 

    Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru, 

 

Văzând  Expunerea  de  motive  nr. 2.461 din 17.01.2017  privind încetarea 

mandatului de consilier al d-lui NOVÁK  CSABA  ZOLTÁN şi declararea ca vacant a unui 

loc de consilier municipal, prezentată de Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş precum și 

Referatul constatator, 

Având în vedere prevederile art. 9, alin. (2), lit. a, alin. (3),  precum şi art. 12,  alin. 

(1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

În temeiul art. 36, alin. (1) şi alin. (9), art. 45, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. „b” din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

 

H o t ă r ă ş t e : 

  

Art. 1. Se ia act de demisia d-lui NOVÁK  CSABA  ZOLTÁN din calitatea de 

consilier local şi se declară vacant locul acestuia în Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, pe 

listele Uniunii Democrate a Maghiarilor din România – Organizaţia Judeţeană Mureş. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică domnului Novák Csaba Zoltán, direcţiilor şi 

serviciilor de specialitate, Uniunii Democrate a Maghiarilor din România – Organizaţia 

Judeţeană Mureş şi Instituţiei Prefectului - Judeţului Mureş. 

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. e, din Legea nr. 340/2004, 

republicată, privind Instituţia Prefectului şi art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, legea 

contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş, 

pentru exercitarea controlului de legalitate 

 

 

 

 
Preşedinte de şedinţă, 

                                                                             dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta    

    Contrasemnează,        

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş                  

            jrs. Andrei Mureşan   
 

 


