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HOTĂRÂREA nr. 51 
Din  25 noiembrie  2015 

 
Privind validarea mandatului de consilier local al domnului Demeter 

Gyula-Jozsef 
 

Consiliul local intrunit in sedință ordinară de lucru, 

Având în vedere: 
-Raportul se specialitate nr.6793/ 20.11.2015,privind validarea mandatului de 

consilier local dl d-lui Demeter Gyula-Jozsef; 
-Hotararea Consiliului local Ogra nr.48/27.10.2015, privind constatarea incetarii 

de drept, ca urmare a decesului,a mandatului de consilier local al d-lui Szabo Andrei; 
 -Adresa emisa de Organizația Județeană Mureș a Partidului Popular Maghiar din 

Transilvania, inregistrată la comuna Ogra sub nr.6671/16.11.2015, prin care se confirmă 
că dl. Demeter Gyula-Jozsef, supleant pe lista candidatilor de  consilieri  locali din partea 
P.P.M.T la alegerile locale din 10 iunie 2012, este membru al acestei organizații; 

Vazând procesul verbal nr.6909  din data de 25.11.2015 al Comisiei de validare a 
Consiliului local Ogra; 

 Ținând cont de prevederile art.100 alin.(33) din Legea nr.115/2015 pentru 
alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 
publice locale nr.215/2001,precum si pentru modificarea si completarea Legii 
nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali și ale art.31^1,art.54 alin.(2), art.45 alin.(1) cât 
si ale art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
Hotărăște: 

Art.1. Se validează mandatul de consilier local al domnului Demeter Gyula-
Jozsef, supleant pe lista de candidați a P.P.M.T-Partidul Popular Maghiar din 
Transilvania, Organizația Județeană Mureș, la alegerile locale din 10 iunie 2012. 

Art.2 Domnul  Demeter Gyula-Jozsef va face parte din Comisia pentru activități 
economico financiare, amenajarea teritoriului și urbanism. 

Art.3. Hotărârile Consiliului Local al Comunei Ogra  nr.2  din 22 iunie 2012 privind 
validarea mandatelor consilierilor aleși la alegerile locale din 10 iunie 2012 și nr.6 din 22 
iunie 2012 privind organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local, se modifică 
în mod corespunzător. 

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică domului Demeter Gyula-Jozsef prin grija 
secretarului comunei Ogra. 

Art.5 Prezenta hotărâre poate fi atacata la instanța de contencios administrativ in 
termen de 5 zile de la comunicare. 
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