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Judetul  CARAS SEVERIN 
Comuna  EFTIMIE  MURGU  

- Consiliul  Local –                                                            
                                                                  HOTARARE 
                   
privind validarea unui mandat  de consilier local in Consiliul Local al comunei Eftimie Murgu  

 
       Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier 
local al domnului Marcea Dănuț Ilie, elaborat din initiaţiva primarului Eftimie Murgu, 
domnul  Vlădia Mihai; 
       Având în vedere H.C.L. nr.25 /26.05.2020  privind constatarea încetării de drept a 
mandatului de consilier local si viceprimar al domnului Turnea Remus Andrei şi 
declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al comunei,  adresa din 
data de 3.06.2020 emisă de conducerea judeţeană Caraș Severin a Partidului Social 
Democrat, prin care se confirmă faptul că supleantul face parte din partid, precum şi 
declaraţia domnului Marcea Dănuț Ilie înregistrată sub nr. 832/3.06.2020, prin care 
declară că este de acord să ocupe funcţia de consilier local al comunei Eftimie Murgu, din 
partea PSD; 
      Ţinând cont de raportul de specialitate al secretarului general al comunei, referatul de 
aprobare al primarului precum şi de avizul comisiilor de specialitate ; 
      În temeiul prevederilor art. 100, alin. 33 din  Legea nr. 115/2015 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, ale art. 129 alin (1), art. 139 alin. (1) , art. 597 alin. (2) lit. 
e, art. 602, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,   
 

                                                        H O T Ă R Ă Ș T E  

           Art. 1-  Se validează  mandatul de consilier local al comunei Eftimie Murgu, al dlui. 
Marcea Dănuț Ilie domiciliat in comuna Eftimie Murgu nr. 152 A  din partea   Partidului  Social 
Democrat ; 
          Art. 2- La data la care prezenta hotărâre produce efecte, se modifică corespunzator 
prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 51/26.06.2016 privind constituirea şi nominalizarea 
pe domenii de activitate a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Eftimie Murgu. În 
urma validării mandatului consilierului local si a depunerii jurământului, acesta dobândește 
toate drepturile si obligațiile legale. 
       Art. 3- Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al comunei, în 
termenul prevăzut de lege, Primarului comunei, Instituţiei Prefectului Judeţului Caraș Severin 
precum şi domnului Marcea Dănuț Ilie și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul 
Consiliului Local Eftimie Murgu și postare pe pagina de internet www.primariaeftimiemurgu.ro 

   PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ ,                                                      Contrasemnează                                

    GLIGORE DANCEA                                                          Secretar general al comunei,   
                                                                                            Liviu   Imbrescu    


