ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OLTINA

HOTARÂREA
nr. 17 din 20 mai 2019
privind validarea mandatului de consilier local al domnului Petre Cicu
Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile:
a)
art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României,
republicată;
b)
art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985,
ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu
modificările și completările ulterioare;
d) art. 20 și art. 21, din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările și completările
ulterioare;
e) art. 6 alin (3) și art. 7 alin (1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;
f) art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015 privind alegerea autorităților administrației locale;
Ținând cont de:
- Adresa nr. 1520/14.05.2019 primită de la Partidul Național Liberal, Filiala Constanța prin care confirmă
faptul că domnul Petre Cicu este membru al PNL și este următorul supleant pe lista de candidați pentru consiliul
local Oltina la alegerile din data de 05 iunie 2016
- Procesul verbal al comisiei de validare prin care se validează mandatul de consilier local al domnului
Petre Cicu;
luând act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Oltina, în calitatea sa de inițiator
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Oltina
c) raportul comisiei de specialitate pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină, muncă și
protecție socială, protecția copiilor și tineret
In temeiul art. 31 alin. (5) și cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OLTINA, întrunit în ședința ordinară din data de 20 mai
2019, adoptă prezenta hotărâre
Art. 1 – Se validează mandatul de consilier local în Consiliul Local al comunei Oltina al domnului Petre
CICU.
Art. 2 – Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesați la instanță de contencios administrativ, în
termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenți de la ședință, de la comunicare.
Art. 3 - Hotărârea intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art. 48, alin. (2), art. 49, alin. (1) şi
ale art. 117, lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările
ulterioare, la: Instituţia Prefectului judeţul Constanţa, Primarul comunei Oltina, domnului Petre Cicu,
Compartimentului Buget, finanţe, impozite şi taxe locale și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe
pagina de internet la adresa: www.comunaoltina.ro;
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemnează,
SECRETARUL COMUNEI,

 …………………………….………
Ionel GHERGIC

 …………………………….………
Mihai IACOBOAIA

