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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind validarea mandatului unui consilier jude ean

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, precum i reexaminarea de c tre comisie a documentelor
de validare a domnului Timi  Vasile;

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;

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 valideaz  mandatul de consilier jude ean atribuit în urma organiz rii alegerilor
pentru Consiliul Jude ean Maramure  din data de 10 iunie 2012,  a domnului TIMI  VASILE.

Art.2. 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 edinte i rela ii cu consilierii;
- Domnului TIMI  VASILE.

Prezenta hot râre a fost adoptat  cu 20 voturi „pentru”  i 6 ab ineri în edin a ordinar  a
Consiliului jude ean Maramure  din 25 iulie  2012. Au fost prezen i 29 de consilieri jude eni din
totalul 34 consilieri jude eni în func ie.

PRE EDINTE,
Zamfir Ciceu

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 25 iulie 2012
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