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ROMÂNIA                                                                                                        

JUDEȚUL MUREȘ 

COMUNA OGRA 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA nr.26 

Din 29 mai 2017 

 

Privind modificarea componenței comisiei de validare a Consiliului local Ogra 

constituită prin Hotărârea Consiliului local nr.1 din 24 iunie 2016 

 

Consiliul local al comunei Ogra, întrunit în ședință ordinară de lucru, 

 

 Având în vedere: 

-Raportul de specialitate nr.2820/ 16.05.2017 la proiectul de hotărâre privind 

modificarea componenței comisiei de validare a Consiliului local Ogra constituită prin 

Hotărârea Consiliului local nr.1 din 24 iunie 2016, 

-  încetarea de drept a mandatului de consilier local al  domnului Vuță Ionel , 

constatată prin Hotărâre Consilului Local Ogra nr.25 / 29.05.2017,  

- Hotărârea Consiliului local Ogra nr.1 din 24 iunie 2016,privind alegerea comisiei 

de validare, 

-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local, 

Ținând cont de prevederile art.31 alin.(2),(3),(4),(5) din Legea administrației 

publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale 

art.4 din OG nr.35/2002, pentru aprobarea Regulamentului –cadru de organizare și 

funcționare a consiliilor locale, actualizată, 

În temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea 

administrației publice locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

 

hotărăște 

 

 Art.1  Se modifică componența comisiei de validare a Consiliului local al 

comunei Ogra, constituită prin Hotărârea Consiliului local nr.1 din 24 iunie 2016, în 

sensul înlocuirii d-lui consilier Vuță Ionel cu dl. ,comisia urmând a avea următoarea 

componență: 

 1.Hădărig Ioan-Cristian 

 2.Lanțoș Ioan 

 3.Szente Ioan 

 Art.2 (1) Comisia de validare constituită la art.1 își va alege un președinte  și un 

secretar. 



2 
 

  (2) Comisia de validare funcționează pe întreaga durată a mandatului 

Consiliului local și are ca atribuție examinarea legalității alegerii fiecărui consilier, 

urmată de propunerea de validare sau invalidare a mandatului. 

  Art.5 Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului-Județul Mureș,celor 

nominalizați la art.1 și spre afișare , prin grija secretarului comunei Ogra. 

 

 

                                                                                    Contrasemnează                                      

                   Președinte de ședință,                                          SECRETAR, 

                       Mosora Teofil                                          Crefelean Anicuța-Ramona 

 


