
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
 privind validarea mandatelor unor consilieri jude eni

Având în vedere vacantarea prin demisie a patru locuri de consilieri jude eni;
zând adresele Organiza iilor jude ene a Partidului Democrat Liberal i a Partidului Social Democrat

prin care se comunic  faptul c  domnii sunt membrii PDL i PSD, precum i suplean i pe lista partidelor pentru
consilieri jude eni,

În baza prevederile art. 12 din Legea nr. 393 / 2004 privind Statutul ale ilor locali;
 În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1) lit. f) i art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administra iei publice
locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare,
 Consiliul jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art.1. Se valideaz  mandatul de consilier jude ean al domnului INDRE IOAN  supleant pe lista de
candida i a Partidului Democrat Liberal pentru Consiliul jude ean Maramure .

Art.2. Se valideaz  mandatul de consilier jude ean al domnului GRO AN VASILE, supleant pe lista
de candida i a Partidului Democrat Liberal pentru Consiliul jude ean Maramure .

Art.3. Se valideaz  mandatul de consilier jude ean al domnului CORUI IOAN  supleant pe lista de
candida i a Partidului Democrat Liberal pentru Consiliul jude ean Maramure .

Art.4. Se valideaz  mandatul de consilier jude ean al domnului ILOVAN GEORGE  supleant pe lista
de candida i a Partidului Social Democrat pentru Consiliul jude ean Maramure .

Art.5. Hot rârea se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului – jude ul Maramure ;
- Direc iei juridice i administra ie public ;
- Compartimentul preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
- Domnului Indre Ioan;
- Domnului Gro an Vasile;
- Domnului Corui Ioan;
- Domnului Ilovan George.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate în edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure
din 17 mai 2009. Au fost prezen i 30 consilieri jude eni (total consilieri jude eni - 35).

PRE EDINTE,
Mircea Man
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