
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ 

COMUNA TURENI 
CONSILIUL LOCAL - 

 
H O T Ă R Ậ R E A   Nr. 36 

din 12 aprilie 2018 
 

privind validarea mandatului unui nou consilier pe locul devenit vacant 
 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a)art. 31 alin. 3, art. 31^1, art.32 şi 36(9) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
b)art.69 alin. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului – cadrude 
organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale 
art.9 alin.(1) lit.a) şi art.12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 
Luând act de: 

a) Hotărârea nr. 18 din 28.02.2018, privind încetarea mandatului domnului consilier Nemeş Corneliu Traian 
ca urmare a decesului acestuia;  
b) Adresa Partidului Social Democrat cu nr. 21 / 21.03.2018 şi înregistrată la Primăria comunei Tureni sub 
nr. 2280/23.03.2018 prin care se confirmă că următorul supleant pe listele sale de candidaţi la alegerile locale 
din 5 iunie 2016 domnul Morovan Liviu, este membru de partid şi este următorul consilier local supleant al 
acestui partid; 
c) procesul-verbal al Comisiei de validare prin care se constată legalitatea alegerii domnului Morovan Liviu, 
supleant ales pe lista Partidului Social Democrat la alegerile locale din 5 iunie 2016, fapt pentru care au 
hotărât să propună validarea mandatului acesteia, 
ţinând cont de : 
a)Raportul de specialitate cu nr. 2511 / 03.04.2018; 
b)rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 ale Consiliului Local; 

În temeiul drepturilor conferite de art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, (r1) cu modificările şi completările ulterioare  
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURENI  adoptă prezenta 
HOTĂRÂRE 

 
Art.1. Se validează mandatul de consilier local al domnului Morovan Liviu, supleant pe lista de 

candidaţi la Consiliul Local al comunei Tureni din partea Partidului Social Democrat. 
Art.2. - Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţia Prefectului Judeţului Cluj, 
- Primarul comunei Tureni , 
- Compartimentului de specialitate 
- Publicat pe situl Comunei Tureni  

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ       SECRETAR AL COMUNEI TURENI         
PETEAN IOANA LĂCRĂMIOARA                                     OLTEAN GABRIEL IOAN 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 
2001 , republicată , cu modificările şi completările ulterioare :   
 Nr. consilieri in funcţie  =  11        Voturi „ Pentru ”        =          10  
 Nr. consilieri prezenţi    =  10                 Voturi  „ Împotrivă ”  =         0      

       „ Abţineri ”                =          0 
 


