
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 188  

 

din 26 iulie 2018 
 

privind validarea mandatului de consilier local al domnului Vajda Gyӧrgy de 

pe listele Uniunii Democrate a Maghiarilor din România – Organizaţia Judeţeană 

Mureş 
 

 

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

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Secretarul Municipiului Tîrgu 

Mureş, 44432  din  25 iulie 2018  privind validarea unui mandat de consilier local 

municipal de pe lista de supleanţi ai Uniunii Democrate a Maghiarilor din România – 

Organizaţia Judeţeană Mureş. 

Văzând 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 Vajda Gyӧrgy de pe 

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

 

Art. 2. Prezenta Hotărâre se comunică, Uniunii Democrate a Maghiarilor din 

România – Organizaţia Judeţeană Mureş, Direcţiei comunicare, programe de finanţare 

internaţională şi resurse umane, Direcţiei economice şi domnului Vajda Gyӧrgy. 

 

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 19, alin. (1), lit. e din Legea nr. 

340/2004, republicată privind prefectul şi instituţia prefectului şi art. 3, alin. (1) din Legea 

nr. 554/2004 privind legea contenciosului administrativ, prezenta hotărâre se înaintează 

Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate. 

 

                                                                        Preşedinte de şedinţă, 

                                                                            jrs. Peti Andrei 

                     Contrasemnează,    

          p. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş      

             director executiv D. J.C.A.A.P.L                

                  Cătană Dianora Monica 
 


