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HOTĂRÂRE
privind validarea unui mandat de consilier local în Consiliul local al comunei 1 Decembrie

Consiliul Local al comunei 1 Decembrie întrunit în sedinta ordinară, în data de 30 aprilie 2015,
Examinând Proiectul de hotărâre nr. 17/21.04.2015, iniţiat de primarul comunei 1 Decembrie, domnul

Petre Gheorghe, privind validarea unui mandat de consilier local în Consiliul local al comunei 1 Decembrie,
judeţul Ilfov,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local 1 Decembrie nr 13/2015, prin care a fost declarat vacant un
loc de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei 1 Decembrie,

Ţinând cont de adresa adresa Partidului Social Democrat, Organizaţia Judeteană Ilfov, nr. 6/20.04.2015,
înregistrată la Primaria comunei 1 Decembrie sub nr. 3291/20.04.2015, prin care se confirmă apartenenţa la
Partidul Social Democrat  a domnului Atănăsoaiei Ioan precum şi faptul că acesta este următorul consilier local
supleant din partea Partidului Social Democrat la alegerile locale din data de 10 iunie 2012,

Văzând procesul verbal al Comisiei de validare, nr. 3381/22.04.2015, prin care se propune Consiliului local
al comunei 1 Decembrie validarea mandatului de consilier al domnului Atănăsoaiei Ioan,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei
1 Decembrie,

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
cu modificarile şi completările ulterioare, cu prevederile art. 7 alin. (1) din O.G. nr. 35/2002, pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
precum si cu prevederile art. 31 alin. (5) şi art. 311  alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publică
locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

În baza dispoziţiilor art. 96 alin. (9) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică
locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. - Se validează mandatul de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei 1 Decembrie, al
domnului Atănăsoaiei Ioan, supleant din partea Partidului Social Democrat la alegerile pentru autorităţile
administraţiei publice locale din data de 10 iunie 2012.

Domnul Atănăsoaiei Ioan îşi va desfăşura activitatea în cadrul comisiilor de specialitate nr. 3, pentru
invatamant, sanatate si familie, activitati social culturale, culte, protectie copii, munca si protectie socială, şi nr.
4, juridica si de disciplina, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, ale Consiliului Local al
comunei 1 Decembrie.

Art. 2. – Se ia act de depunerea de către domnul Atănăsoaiei Ioan, în faţa Consiliului local al comunei
1 Decembrie, a jurământului prevăzut de art. 32 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică
locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesati în termen de 5 zile de la adoptare, sau, în
cazul celor absenti, de la comunicare.

Art. 4. - Secretarul comunei 1 Decembrie va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri, pe care o va comunica instituţiilor si persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier

Floreanu Marinel Bogdan
Contrasemneaza,

 Secretar
          Minodora Popescu
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