
ROMÂNIA                                                                                                                                       

JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                                                                                    

ORAŞUL TAUTII MAGHERAUS 

CONSILIUL LOCAL  
   

                                                                HOTĂRÂREA 

                                                         Nr. 39 din 28.02.2018 

Prin care se ia act de vacantarea postului de consilier local ocupat de c[tre Dl pop Romeo Paulin 

]n cadrul Consiliului Local al orașului Tăuții Măgherăuș și validarea mandatului de consilier 

local al d-lui Zaharie Vasile , următorul supleant pe lista PSD. 

 

Consiliul local  al oraşului Tautii-Magheraus întrunit în sedinta  ordinară în data de 28.02.2018 

Avînd în vedere: 

- Art. 9, alin.(2) lit a și alin (3), art. 12 din Legea nr. 393/2004 prib=vind statutul aleșilor locali 

- PrevederileArt. 100 alin. 33 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației 

publice locale și pentru modificarea legii administrației publice locale nr. 215/2001. 

- Expunerea de motive a  Primarului orașului Tăuții Măgherăuș 

- Demisia din funcția de consilier local a d-lui Pop Romeo Paulin nr. 1801/12.02.2018. 

- Adresa Filialei Județene a PSD Maramureș, privind următorul supleant pe listă. 

- Procesul verbal al Comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali din cadrul Consiliului 

Local Tăuții Măgherăuș. 

    În temeiul art. 36 alin. 1, alin.9, art. 45 alin (1) si art.115 alin(1) litera b, din Legea nr. 215/2001 al 

Administrației publice locale, republicată cu modificările ulterioare, 

     HOTĂRĂȘTE: 

 Art.1.  Ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local a d-lui Pop Romeo Paulin 

Ar.2. Se declară vacant locul ocupat de Dl. Pop Romeo Paulin în cadrul Consiliului Local al orașului 

Tăuții Măgherăuș. 

Ar. 3.  Se validează de către comisia de validare a mandatelor de consilier local din cadrul Consiliului 

Local al orașului Tăuții Măgerăuș, mandatul de consilier local al d-lui Zaharie Vasile , următorul 

supleant pe lista Partidului Social Democrat. 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se însărcinează Secretarul orașului Tăuții 

Măgherăuș. 

 

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Instituția Prefectului - Județul Maramureș; 

- Primarul orașului; 

- Compartimentul resurse umane 

- Serviciul financiar contabil 

- D-lui Pop Romeo Paulin 

- D-lui Zaharie Vasile 

 
                                                            Presedinte de ședință 

                                                                                             Ispasoiu Pompiliu 

                                                                                       

                             

                                                                                                                                                                                 Contrasemneaza Secretar 

                                                                                                                                                                                     Bindila Calin Ioan                   

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                   

Au fost prezenti    12   consilieri din 12  in functie 

Adoptata cu  unanimitate                       
Nr. 39/28.02.2018      

5 ex. CL/BCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 


