ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 90
privind demisia din funcţia de consilier local a doamnei Şilip Claudia Anca;
validarea mandatului de consilier local a domnului Cociş Dorin
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data
de 30.05.2013, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.421/21.05.2013 de către primarul
oraşului Ocna Mureş.
Având în vedere demisia doamnei Şilip Claudia Anca din funcţia de consilier local al
oraşului Ocna Mureş, înregistrată la Primăria oraşului Ocna Mureş cu nr. 6647/19.04.2013, referatul
constatator nr.6647/22.05.2013 comun al primarului şi respectiv al secretarului oraşului Ocna
Mureş; adresa nr.37/23.05.2013 a PNŢCD – Organizaţia judeţeană Alba înregistrată la Primăria
oraşului Ocna Mureş cu nr. 8895/27.05.2013 prin care se comunică faptul că următorul candidat pe
listele acestei formatiuni politice de la alegerile locale din 2012 la funcţia de consilier local al
oraşului Ocna Mureş este domnul Cociş Dorin şi solicită validarea mandatului, raportul Comisiei de
validare a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş privind validarea, pe funcţia de consilier local, a
domnului Cociş Dorin, supleant pe listele PNŢCD la alegerile locale din anul 2012, coroborate cu
art. 9, alin. (2), lit.a), art. 10 şi art.12 din Legea nr. 393/28.09.2004 privind Statutul aleşilor locali,
cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările ulterioare şi art. 6 şi art 7 din Regulamentulcadru de organizare şi funcţionare al consiliilor locale, aprobat prin O.G.R. nr.35 din 30 ianuarie
2002, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/23.04.2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Se ia act de încetarea de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale a
mandatului, a calităţii de consilier local a doamnei Şilip Claudia Anca şi implicit din funcţia de
membru al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş .
Art. 2: Declară vacant locul de consilier local al oraşului Ocna Mureş, ocupat de către doamna
Şilip Claudia Anca.
Art. 3: Validează mandatul de consilier local al oraşului Ocna Mureş al domnului Cociş Dorin,
domiciliat în oraşul Ocna Mureş, strada Poet Andrei Mureşanu, nr.65, judeţul Alba, judeţul Alba,
supleant pe lista de candidaţi a PNŢCD la alegerile locale din anul 2012 la funcţia de consilier local.
Art. 4: Ia act de depunerea jurământului de către domnul consilier Cociş Dorin conform
ANEXEI care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5: Se completează componenţa Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului local al oraşului
Ocna Mureş cu domnul consilier local Cociş Dorin;
Art 6: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler.
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Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judetul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Serviciul buget-contabilitate,resurse umane;
- Filiala PNŢCD Ocna Mureş;
- Doamnei Şilip Claudia Anca şi domnului Cociş Dorin;
Ocna Mureş, 30.05.2013
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ING. VASILE STĂNESCU

TOM/TOM
EX:3;ANEXE:1;

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAŞ
JR. FLORINEL NICOARĂ

NOTA: Consilieri în funcţie:17; Prezenti: 15; Voturi ,,pentru”: 15.
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