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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind validarea mandatelor de consilieri jude eni, declara i ale i la

alegerile din data de 10 iunie 2012

inând cont de rezultatele alegerilor din data de 10 iunie 2012 i atribuirea mandatelor de
consilier jude ean în Consiliul Jude ean Maramure , consemnate în Procesul-verbal privind
centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor i atribuirea mandatelor pentru func ia de
consilier jude ean în Consiliul Jude ean Maramure , întocmit de Biroul Electoral de Circumscrip ie
Jude ean  nr. 26 Maramure i de propunerile de validare a mandatelor de consilieri jude eni,
consemnate în Raportul privind examinarea legalit ii alegerii consilierilor jude eni declara i ale i,
întocmit de Comisia de validare în vederea valid rii/invalid rii mandatelor de consilier jude ean în
urma alegerilor din data de 10 iunie 2012;

Luând act de faptul c  au fost îndeplinite condi iile prev zute de art. 38 din Legea nr.
334/2006 privind finan area partidelor politice, republicat , cu modific rile i complet rile
ulterioare;

Având în vedere demisiile din func ia de consilier jude ean depuse înaintea valid rii de c tre
domnul Bârlea Gheorghe i te cu Toader precum i adresele nr. 152 i 153 ale forma iunii politice
PP- DD  prin care se comunic  faptul c  domnii  Dunca Toader i Tomoiaga Toader, declara i ale i,
nu mai fac parte din aceast  forma iune politic i solicit  validarea suplean ilor din list .

În conformitate cu prevederile art. 5 din Regulamentul de organizare i func ionare a
Consiliului jude ean Maramure ;

În temeiul prevederilor art. 88 , 89², 89³, ale art. 90 raportat la art. 32 - 34 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 ia act de renun area, înainte de validare, la mandatul de consilier jude ean atribuit
urm torilor candida i declara i ale i în urma organiz rii alegerilor pentru Consiliul Jude ean
Maramure  din data de 10 iunie 2012:

1. Domnul Bârlea Gheorghe;
2. Domnul te cu Toader.
Art.2. Se constat  c  potrivit adreselor transmise de conducerea jude ean  a forma iunii

politice, domnii Dunca Toader i Tomoiaga Toader, declara i ale i la alegerile din 10 iulie 2012, nu
mai fac parte din partidul pe a c rui list  au fost ale i i în conformitate cu art. 5 din Regulamentul
de organizare i func ionare a Consiliului jude ean Maramure , se cere expres validare suplean ilor
listelor respective.

Art. 3. Se valideaz  mandatele de consilier jude ean atribuite în urma organiz rii alegerilor
pentru Consiliul Jude ean Maramure  din data de 10 iunie 2012, dup  cum urmeaz :

1. Domnul  Ambru  Emil;
2. Domnul Ardus tan Gavril;
3. Domnul Ban Vasile;
4. Domnul B lan Ioan;
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5. Domnul Beuca Ion
6. Doamna Böndi Gyöngyike;
7. Domnul Chereche  Cristian Corin;
8. Domnul Coman Gheorghe;
9. Domnul Costiuc Ioan;

10. Domnul Cristea Pamfil;
11. Domnul Deac Alexandru;
12. Domnul Drulea Cosmin Ion;
13. Doamna Godja Eugenia;
14. Domnul Hoban Paul Andrei;
15. Domnul Horj Lupu;
16. Doamna Ilea Cornelica;
17. Domnul Kökényesdi Mihai tefan;
18. Domnul Kovacs Francisc Marinel;
19. Domnul Man Mircea;
20. Domnul Marian Gheorghe;
21. Domnul Marinescu Emil;
22. Domnul Matei C lin Vasile Andrei;
23. Domnul M rginean Marius Doru;
24. Doamna Moldovan Ana Lucre ia Maria;
25. Domnul Muntean Emil Vasile;
26. Domnul Pan  Viorel;
27. Domnul Petean Sorin Silviu;
28. Domnul Rohian Anton;
29. Domnul imon Gheorghe;
30. Domnul Tuns C lin Andrei;
31. Domnul Vlad Sorin Ilie;
32. Domnul Zetea Gabriel Valer;
33. Domnul Zoica  Marinel Costantin.
Art.4. Prezenta hot râre poate fi atacat  de cei interesa i, la instan a de contencios

administrativ, în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absen i de la edin , de la
comunicare.

Art.5. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului Maramure i se
comunic  :

- Consilierilor valida i sau invalida i;
- Institu iei Prefectului jude ului Maramure ;
- Compartimentului preg tirea edin elor i rela ii cu consilierii;
- Direc iei juridic i Administra ie Public .

PRE EDINTE,
Zamfir Ciceu

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 4 iulie 2012
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