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H O T Ă R Â R E A  nr.  95 

din  22 martie 2018 

 

privind validarea mandatului de consilier local al domnului Pápai László Zsolt de 

pe listele Partidului Oamenilor Liberi  
 

 

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

 Având în vedere Expunerea de motive  prezentată de Secretarul Municipiului 

Tîrgu Mureş, nr. 15415 din 12 martie 2018 privind validarea unui mandat de consilier 

local municipal de pe lista de supleanţi ai Partidului Oamenilor Liberi,  

Văzând Procesul–Verbal încheiat de către Comisia de validare a Consiliului local 

Tîrgu Mureș, la data de 22 martie 2018, 

            În conformitate cu prevederile art. 6 şi 7 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali cu modificări şi completări ulterioare, coroborate cu prevederile art. 100 

alin. (33) din Legea nr. 115/2015 privind 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, 

             În temeiul prevederilor art. 32 alin. (1), 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 validează mandatul de consilier local al domnului Pápai László Zsolt 

de pe listele  Partidului Oamenilor Liberi. 

Art. 2. Prezenta Hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Mureş, 

Partidului Oamenilor Liberi, Direcţiei comunicare, programe de finanţare internaţională 

şi resurse umane, Direcţiei economice şi domnului Pápai László Zsolt. 

 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. 
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