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ROMÂNIA 
        JUDETUL ALBA 
    ORASUL OCNA MURES 
       CONSILIUL  LOCAL 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 120 
 
 
        CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de 
29.07.2011,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.959/22.07.2011, de către primarul 
oraşului Ocna Mureş. 
        Luând în dezbatere Proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al 
oraşului Ocna Mureş al domnului POPA IOAN, candidat la alegerile locale din anul 2008 pe listele 
PD-L,  proiect iniţiat şi înaintat spre aprobare de către domnul consilier Podariu Pavel; 
       Văzând - adresa nr.117/25.07.2011 a organizaţiei judeţene a PD-L Alba, înregistrată la Primăria 
oraşului Ocna Mureş cu nr. 9181/28.07.2011, prin care se comunică faptul că următorul candidat pe 
listele acestei formatiuni politice de la alegerile locale din 2008 la funcţia de consilier local al 
oraşului Ocna Mureş este domnul Popa Ioan şi solicită validarea mandatului; 
            - raportul Comisiei de validare a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş privind validarea, 
pe funcţia de consilier local, a domnului POPA IOAN, supleant pe listele PD-L la alegerile locale din 
anul 2008; 
        Având în vedere Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, 
republicata, cu modificările şi completările ulterioare, coroborată cu Legea nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali, cu modificările ulterioare şi respectiv Legea nr. 161/2003 privind unele 
măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările ulterioare; 
        În temeiul art.45 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
         Art.1: - Validează mandatul de consilier local al oraşului Ocna Mureş al domnului POPA 
IOAN, domiciliat în oraşul Ocna Mureş, strada Mălinului, bl.68, ap.4, judeţul Alba, născut la data de 
24.01.1955 în comuna Mirăslău, satul Cicău, jud. Alba, candidat la alegerile locale din 2008 pe 
listele PD-L. 
         Art.2: - Ia act de depunerea jurământului de către domnul consilier POPA IOAN, conform 
ANEXEI care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art.3: - Se completează componenţa Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului local al 
oraşului Ocna Mureş cu domnul consilier local popa ioan; 
 
             Se comunică la: 
     -   Instituţia Prefectului .- judeţul Alba; 

- Primarul oraşului Ocna Mureş; 
- Serviciul administraţiei publice locale, secretariat, juridic şi relaţia cu societatea civilă; 
- Serviciul buget-contabilitate,resurse umane, informatizare; 
- Domnului consilier POPA IOAN ;  

 
Ocna Mureş, 29.07.2011 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                  CONTRASEMNEAZA 
           CONSILIER,                                                                                      SECRETAR ORAS                                                                                                   
ING. FLORIN AUGUSTIN MAN                                                           JR. FLORINEL NICOARA 
 

 
 
 

PSN/PSN 
EX:3;ANEXE:1;                           NOTA:Consilieri in functie:16; Prezenti:12; Voturi ,,pentru”:12. 




