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H O T Ă R Â R E A  nr. 219  

 

din 26 iulie 2018 
 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Tîrgu Mureş, 

pentru perioada august – octombrie 2018 

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

Văzând Expunerea de motive nr. 39501 din 2 iulie 2018 privind alegerea preşedintelui de 

şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Tîrgu Mureş, pentru perioada august – octombrie 2018. 

În conformitate cu prevederile art.35 alin. (1), art.41 din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile art.9 

alin.(1) şi art. 10 alin. (1), alin.(2) din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliilor locale,  

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(1), alin.(9), art. 45 şi 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 alege preşedinte de şedinţă doamna  consilier Benedek Theodora Mariana 

Nicoleta, care va conduce lucrările şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Tîrgu Mureş pentru 

perioada august – octombrie 2018. 

 

Art. 2 Doamna consilier Benedek Theodora Mariana Nicoleta exercită atribuţiile 

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

 

Art.3 În cazul lipsei preşedintelui ales la una din şedinţele organizate pe perioada 

mandatului, se va proceda la alegerea unui preşedinte de şedinţă numai pentru şedinţa respectivă, fără 

a se întrerupe mandatul de trei luni. 

 

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează persoana 

nominalizată de la art. 1. 

 

Art.5. 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, 

                                       jrs. Peti Andrei 

                     Contrasemnează,    

          p. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş      

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

                  Cătană Dianora Monica 



 



      


