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HOTĂRÂREA 

nr.22 din 30 septembrie  2016 

 
 

privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al comunei Rîciu al dnei  
Bordeianu Mariana-Minerva, primul supleant înscris pe lista de candidaţi al Partidului Social 
Democrat şi modificarea componenţei unei comisii de specialitate 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 30.09.2016, urmare a dispoziţiei de convocare nr.281  
din  23 septembrie  2016, conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din 
Legea nr.215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale 
art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative; şi ale ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Având în vedere:  
Expunerea de motive, întocmită de Primarul comunei Rîciu, în calitate de iniţiator al proiectului 
de hotărâre, înregistrată sub nr.4396 din 26.09.2016, 
Cererea de demisie prezentată de d-l consilier Libeg Teodor, înregistrată la Consiliul Local al 
comunei Rîciu, cu nr.3547/26.07.2016, prin care susnumitul demisionează din consiliul local  din 
motive personale,  
Hotărârea Consiliului Local nr. 14 din 26.08.2016 prin care se ia act de demisia consilierului local 
Libeg Teodor şi vacantarea mandatului de consilier local, 
Adresa secretarului comunei Rîciu nr. 3630/01.08.2016, înaintată Partidului Social Democrat, 
Organizaţia judeţeană Mureş, prin care aduce la cunoştinţă demisia şi solicită să se confirme 
propunerile pentru primul supleant înscris pe lista partidului, propunere semnată de către 
preşedintele organizaţiei judeţene, 
Adresa nr. 529/12.09.2016 a Partidului Social Democrat -Organizaţia Judeteană Mureş, prin care 
susţine validarea în funcţia de consilier local pe doamna Bordeianu Mariana-Minerva, 
Referatul nr. 4397 din 26.09.2016, întocmit de secretarul comunei Rîciu, 
Ţinând cont de prevederile art.6 şi 7 din Anexa 1 la ORDONANTA nr. 35 din 30 ianuarie 2002 
(*actualizata*)pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor 
locale, 
În conformitate cu prevederile art.5, art.6 alin.(1,2,3) şi art.7 alin.(1) din Legea nr. 393 din 28 
septembrie 2004, (*actualizată*) privind Statutul aleşilor locali, şi LEGEA nr. 115 din 19 mai 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,  şi a Legii nr.52/2003 privind transparenţă decizională în 
administraţia publică, 
În temeiul prevederilor art. 31 alin 5 si 31^1, art. (36) alin. 1 şi alin 9),art.(45)alin. 1)şi a art.(115) 
lit.b) din   LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei 
publice locale, Consiliul local al comunei Rîciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 
 

HOTĂRÂRE: 
 
Art.1. Consiliul Local al comunei Rîciu, validează mandatul de consilier local al dnei Bordeianu 
Mariana-Minerva, la propunerea Comisiei de Validare, care a examinat legalitatea şi figurează ca 
supleant pe lista Partidului Social Democrat. 
Art.2. Se ia act de depunerea jurământului de către dna Bordeianu Mariana-Minerva, în faţa 
Consiliului Local al comunei Rîciu 
Art.3. Doamna Bordeianu Mariana-Minerva, va face parte din comisia pentru activitati social-
culturale, culte, invatamant, sanatate si  familie, munca si protectie sociala, protectie copii, tineret 
si sport, care modifică şi completează HCL nr. 6 din 28 iunie 2016 privind organizarea Comisiilor de 
specialitate ale Consiliului local al comunei Rîciu în mod corespunzător. 
Art.4. Prezenta hotărârea poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ 
în termen de 5 zile de la adoptare, sau în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la comunicare, 
potrivit art.31^1 alin (1)  din LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) 
administraţiei publice locale. 
Art.5.Prezenta hotărâre se comunică dnei Bordeianu Mariana-Minerva şi dlor consilieri din cadrul 
Comisiei pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si  familie, munca si 
protectie sociala, protectie copii, tineret si sport, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor 
acesteia. 
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului  financiar contabil şi resurse umane; 
 Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
    
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   Contrasemnează                                                                                    
          Belean Alin-Ciprian                                                                                        Secretar: Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                      
              ……………………….                                                                ……………………                                                                            
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