ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
COMUNA POARTA ALBĂ
- Consiliul local –

HOTĂRÂREA NR. 122
Privind validarea mandatului de consilier local al domnului LIŢESCU CONSTANTIN
Consiliul local comunal Poarta Albă întrunit în şedinţa ordinară din data de 21.12.2015;
Analizând :
- expunerea de motive a primarului comunei Poarta Albă,în calitate de inițiator al proiectului de
hotărâre înregistrată sub nr. 8669/16.12.2015;
- raportul secretarului comunei Poarta Albă nr. 8669/1 din 16.12.2015.
- adresa nr. 140/15.12.2015 a Partidului Democart Liberal – Organizația Județeană Constanța,
înregistrată sub nr. 8681/16.12.2015, prin care comunică supleantul care să fie supus validării în persoana
domnului LIŢESCU CONSTANTIN;
- procesul-verbal al Comisiei de Validare a mandatelor de consilieri din cadrul Consiliului Local al
comunei Poarta Albă, nominalizată prin HCL nr. 62/22.06.2015, prin care se propune validarea domnului
LIŢESCU CONSTANTIN în funcția de consilier local din partea Partidului Democart Liberal – Organizația
Județeană Constanța;
- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Poarta Albă;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 104 din 26.11.2015 prin care s-a luat act de încetarea de drept a
mandatului de consilier local în Consiliul Local al comunei Poarta Albă, a domnului MIHAI MARIAN, înainte
de expirarea duratei normale a mandatului ca urmare a lipsei nemotivate de la mai mult de 3 ședințe
ordinare consecutive ale Consiliului Local și declararea lopcului de consilier local – vacant;
În conformitate cu prevederile art.96, alin. (9) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederilor art.6,
alin.(2) și (3), art.7 din Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările
ulterioare;
În baza prevederilor art.31, alin.(3) și (4), art.32, art.36, alin.(9) din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1. – Se validează mandatul de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Poarta Albă
al domnului LIŢESCU CONSTANTIN aflat pe lista PDL la alegerile locale din iunie 2012, pe locul declarat
vacant prin HCL nr.104/26.11.2015.
Art.2. – Se ia act de depunerea jurământului de către domnul Liţescu Constantin, în fața Consiliului
Local al comunei Poarta Albă;
Art.3. – Se modifică în mod corespunzător HCL nr. 67/22.06.2012, HCL nr. 68/21.08.2015 și HCL
nr.139 din 28.12.2012 în sensul că se repartizează domnul LIŢESCU CONSTANTIN în Comisia de
Specialitate nr.1 pentru Agricultură, Activități economico-financiare, Amenajarea Teritoriului și Urbanism,
Protecția Mediului și turism, în calitate de membru;
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesați la Instanța de Contencios Administrativ în
termen de 5 zile de la adoptare;
Art.5.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Județului Constanța,- pentru control
și verificarea legalității, domnului LIŢESCU CONSTANTIN, Partidului Democrat Liberal- Filiala Constanța,
compartiment resurse umane, primarului comunei Poarta Albă, celor în drept și va fi adusă la cunoștință
publică prin grija compartimentului administrație locală;
Art.6. – Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”,
0 „abţineri” , din totalul de 12 voturi exprimate .
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