ROMÂNIA

JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA PĂCUREŢI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind validarea mandatului de consilier local al
Doamnului DRAGHICI ADRIAN IONEL
Consiliul Local al Comunei Pacureti , judeţul Prahova,intrunit in sedinta ordinara in
data de octombrie 2018 : Vazand expunerea de motive nr.3451 / 2018, a primarului
comunei Pacureti si raportul de specialitate cu nr.3452 /2018, intocmit de secretarul comunei
Vazand : Hotărârea nr. 24/2018, a Consiliului Local al com Pacureti, privind încetarea de
drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului BRANOIU CRISTIAN
NICOLAE, prin care se declară vacant locul acestuia:Procesul verbal al Comisiei de validare
constituită la data validarii consiliului local al com. Pacureti , jud. Prahova , in urma
alegerilor locale din data de 05.06.2016.
Adresa nr.104 /24.09.2018 a A.L.D.E. Prahova, prin care se solicită validarea mandatului
doamnului DRAGHICI ADRIAN IONEL , înscris pe lista de supleanți ,pentru funcția de
consilier local, la alegerile locale din 05.06.2016.
În temeiul prevederilor Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu
modificările şi completările ulterioare și ale prevederilor art.100 alin.(33) din Legea nr. 115
din 19 mai 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 ;
Avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al com. Pacureti, jud.
Prahova ;
Avizul secretarului comunei com. Pacureti , jud. Prahova;
În temeiul prevederilor art. 31 alin.(3), art. 36 alin.(1) şi (9), ale art. 45 alin.(1), precum şi
ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,

adopta prezenta

HOTĂRÂRE
Art.1 Se validează mandatul de consilier local al doamnului DRAGHICI ADRIAN
IONEL , în cadrul Consiliului local al com. Pacureti , jud. Prahova înscris supleant pe lista
de candidaţi A.L.D.E. , la alegerile locale din data de 05.06.2016.
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Art.2 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesaţi la instanta de contencios
administrativ , în termen de 5(cinci) zile de la comunicare.
Art.3 Prezenta hotărâre va fi transmisa persoanelor şi instituţiilor interesate de
secretarul comunei Pacureti , jud. Prahova .

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER LOCAL

. D-na. Mariana

SERBANOIU
Contrasemnează:avizeaza pentru legalitate
secretarul comunei
PACURETI

Pacureti 29.10.2018

Jr. Iordan

NR. 33
Nr.consilieri in functie
Nr.consilieri prezenti
Nr.voturi pentru
Nr. voturi impotriva
Nr. voturi abtinere

10
10
10
0
0
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