
ROMÂNIA JUDEŢUL 

MUREŞ COMUNA 

ALUNIŞ CONSILIUL 

LOCAL 

HOTĂRÂREA nr. 37 din 26.06.2020 

privind validarea mandatului de consilier local al doamnei ButUă Zsuzsanna în cadrul Consiliului Local al 

Comunei Aluniş 

Consiliul local al comunei Aluniş, judeţul Mureş, constituit în baza HCL nr.3 din 25.06.2016, 

întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.06.2020, 

Luând în discuţie „Referatul de aprobare la proiectul de hotârăre privind 

validarea mandatului de consilier local al doamnei Butilă Zsuzsanna în cadrul Consiliului Local al 

Comunei Aluniş", înregistrată sub nr.2174/22.06.2020, Văzând: 

- Avizul favorabil al Comisiei juridice şi de disciplină, protecţia mediului şi turism, înregistrată 

sub nr.2178/22.06.2020; 

- adresa nr.93/10.03.2020 a UDMR, prin care se confirmă faptul că supleantul face parte din 

partid; 

- procesul verbal al Comisiei de validare a consiliului local nr.2248/26.06.2020; 

- încheierea civilă nr.979/din 10.06.2020 a Judecătoriei Reghin, prin care dispune validarea în 

Consiliul Local al Comunei Aluniş a mandatului consilierului supleant Butilă Zsuzsanna; 

- jurământul depus în faţa Consiliului local de către d-na Butilă Zsuzsanna, 

Având în vedere: 

- art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 

- prevederile art. 7, alin. (2) din Codul Civil, aprobat prin Legea nr.287/2009; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Aluniş, aprobat 

prin HCL nr.51/21.10.2019; 

- prevederile HCL nr. 14/17.03.2020 privind constatarea încetării de drept, prin demisie a 

mandatului domnului consilier local Csatlos Robert; 

- prevederile art. 204 şi art. 597 alin. (2) lit.e) din OUG nr.57/2019; 

- prevederile art. 100, alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, ^ 

în temeiul prevederilor din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu 

prevederile art. 129 alin. (1), art. 139 alin. (1) şi art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr.57/2019 Codul 

Administrativ, 

hotărăşte: 

Art.l. Se validează mandatul de consilier, în cadrul Consiliului Local al comunei Aluniş, al doamnei Butilă 

Zsuzsanna, supleanta pe lista de candidaţi a partidului UDMR. Art.2. La data la care prezenta hotărâre 

produce efecte, se modifică corespunzător prevederile HCL nr.6/06.07.2016 privind alegerea membrilor 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Aluniş, în ceea ce priveşte înlocuirea domnului 

Csatlos Robert cu doamna Butilă Zsuzsanna.  



Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş, primarului comunei 

Aluniş şi doamnei Butilă Zsuzsanna.

 
Contrasemnează, 

 

pt Secretar General, y 

Kocsis Andras

 

Preşedinte de şedinţă, 
Vajda Andrei, consilier 



 


