ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA
HOTĂRÂRE
cu privire la validarea unui mandat de consilier local

Consiliul Local al comunei Macea;
Având în vedere locul de consilier din cadrul Consiliului Local al Macea aparținând
PSD, declarat vacant prin Hotărârea nr. 26/19.03.2015 a Consiliului Local Macea,
expunerea de motive a inițiatorului proiectului de hotărâre nr. 3054/22 05 2015, raportul
de specialitate al Secretarului comunei Macea nr. 3091/25 05 2015;
Ţinând cont de adresa PSD nr. 87/22 05 2015 – Organizaţia Județeană Arad,
înregistrată la Primăria Macea cu nr. 3053/22 05 2015, prin care se comunică Consiliului
local Macea că domnul Gros Traian este următorul supleant pe lista PSD;
Având în vedere procesul verbal al Comisiei de validare;
În baza dispoziţiilor art.96 alin.9 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) şi alin.(3) din Legea nr. 393/2004
privind Statutul aleşilor locali, modificată şi completată;
În temeiul prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 14
voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri din totalul de 14 consilieri în
funcție, adoptă prezenta;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se validează mandatul de consilier local al domnului Gros Traian-Petru, candidat pe
lista Partidului Social Democrat la alegerile locale din iunie 2012, pe locul declarat vacant
prin Hotărârea Consiliului local Macea 26/19.03.2015 ca urmare a constatării încetării de
drept a mandatului de consilier local al domnului Covăsan Iulian, ales pe listele PSD.
Art. 2 Domnul Gros Traian-Petru, va fi membru în cadrul Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinei şi liniştei publice, a drepturilor
cetăţenilor, protecţia mediului şi turism a Consiliului local Macea.
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