ROMANIA
JUDETUL ILFOV
CONSILruLLOCAL AL
COMUNEI DASCAIU

HOTARARE Nt .7 t27 .O3.2ots
privind validarea mandatului de consilier local al domnului TOMA ION
inscris supleant pe lista de candidali a Uniunii Nalionale Pentru Progresul
Romaniei , la alegerile locale din data de 05.06.2016.
Consiliul Local al comunei Dascilu intrunit in qedinla ordinari din
data de 27 03 2019

,

Av6nd in vedere Raportul de specialitate nr..1544119.03.2019, Expunerea de
motive a Primarului comunei Dasc u , in calitate de iniliator, inregistratd cu
nr. 1545/19.03.2019.,

-

Tinind

seama de;

HotdrArea Consiliului Local privind incetarea de drept, prin deces, a
mandatului de consilier local al domnului Pdun Vasile, prin care se declard vacant
locul acestuia,
- adresa UNPR
57114.O3.201,9 prin care solicitd validarea dlui Toma Ion ,
ales ca supleant pe lista de candidali pentru funclia de consilier local, [a alegerile
locale din 05 06 2016
- lista de supleanli a partidului, pentru funcla de consilier local, la alegerile
locale din 05.06.2016.
Procesul verbal
Comisiei de validare constituita prin H.C.L.

t.

al
,
'- prevederile art. 100, alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea

nr.17123.06.2016

autoritdlilor administraliei publice locale, pentru modificarea Legii administraliei
publice locale nr. 21512001, precum qi pentru modificarea 9i completarea Legii nr.
39312004 privind Statutul aleqilor locali;
-prevederile art. 8 din Regulament aprobat prin O.G. nr. 3512002 pentru
aprobarea Regulamentului -cadru de organizare qi funclionare a consiliilor locale;prevederile art. 6, alin. (2) qi (:) qi art. 7 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul
aleqilor locali, cu modificdrile qi completlrile ulterioare;
In temeiul art.31, alin. (5), art.311), alin (l), art.32, dlir.. (t) Si (3) qi art 45,
(l),
alin.
alin. (5) qi art I15, alin. (1), lit b) din Legea nr. 215l2OO1 a administraliei
publice locale, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare

Adopta prezenta H O T A R A R E

Art.l Se valideazd mandatul de consilier local al domnului TOMA lON, in
cadrul Consiliului local al comunei Dascllu, inscris supleant pe lista de candidali a
2

Uniunii Nalionale Pentru Progresul Romaniei , la alegerile locale din data de
05.06.2016. mandat devenit vacant ca urnare a incetirii de drept, prin deces , a
mandatului de consilier local al domnului Pdun Vasile,

Afi.z Prezenta hotirtre poate fi atacatA de citre cei interesali , in termen de
S(cinci) zile de la adoptare, sau dupd caz de la comunicare.
Art.3 Prezenta hotlrire se comunicl: Primarului comunei Dasc6lu , Instituliei
Prefectului Judelului tlfov qi domnului consilier.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA.,
Secretarul comunei
Preda Maria

MINDRUT DANIEL
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