
 

 
 ROMANIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ        
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU     

CONSILIUL LOCAL 

      

HOTĂRÂRE 
 

                cu privire la validarea  unui mandat de consilier 

   

  Având în vedere încetarea unui mandat de consilier şi rămânerea  unui loc  vacant de consilier 

pe listele formațiuni PNL; 

  Având în vedere comunicarea nr.145/2019 a formațiuni PARTIDULUI  NATIONAL LIBERAL 

–filiala Maramureș  cu privire la calitatea de membru a acestei formațiuni a domnului  RUSU  AUREL, membru 

supleant pe lista PNL  în urma alegerilor locale din 5 iunie 2016;  

Având în vedere prevederile art. 597 aliniatul 1 litera ”e” din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.  

57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrative,publicată în M.O. a României nr. 555 din 5 iulie 2019; 

  Având în vedere prevederile art.8 şi 9 din Regulamentul de funcţionare a consiliului local al 

comunei BĂIŢA DE SUB CODRU; 

  Având în vedere raportul comisiei de validare cu privire la validarea unui mandat de consilier; 

In temeiul prevederilor articolului 196  aliniatul 1 litera „a”   din  OUG nr. 57/2019-Codul  

Administrativ-publicat în M.O. al României  nr. 555 din 5 iulie 2019;   

  Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş,întrunit în ședință ordinară în 

data de 31 iulie 2019 ; 

 

HOTĂRĂŞTE : 
   

  Articolul .1 . Se validează mandatul de consilier a domnului  RUSU AUREL, supleant pe lista 

PNL. 

Articolul .2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică  

prin grija secretarului general al comunei, în conformitate cu prevederile art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, Prefectului Județului Maramureș pentru exercitarea controlului de legalitate, 

precum și;   

 

  - Domnului RUSU AUREL -Băiţa de sub Codru nr. 271.  

  - PNL-filiala Maramureș 

 

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ 

      

           PETRAN SORIN-FLORIN 
Contrasemnat pentru legalitate  

Secretar general al comunei  

TRAIAN DRAGOŞ 

 

Băiţa de sub Codru 
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Nr.30  . 
 

 

 
Notă; 

Prezenta hotararea a fost adoptata cu un numar de   ___10____  voturi pentru,  __0__  impotriva,  __0___  

abtineri. 

               Nr.total consilieri în funcţie  10 , prezenti  ___10____. 
 


