ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SCUTELNICI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind validarea unui mandat de consilier local
Consiliul Local al Comunei Scutelnici, judeţul Buzău;
Având in vedere:
- adresa nr. 132/29.05.2009 a Biroului permanent al Organizaţiei judeţene Buzău a
P.D.-L. înregistrata la Primaria Comunei Scutelnici sub nr.1811/29.05.2009 prin care ne
comunica faptul ca d-l. Ciompec Ion este membru al P.D.-L. si primul supleant pe lista de
candidaţi pentru Consiliul Local al comunei Scutelnici, poziţia nr. 5, la alegerile locale din 1
iunie 2008;
- Procesul – verbal al Comisiei de validare;
- Dispoziţiile art. 96 alin. (9) din Legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice
locale nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul art. 45, alin. (1), din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTARASTE:
Art. 1 Se validează mandatul de consilier local al domnului Ciompec Ion, supleant înscris
pe lista electorală a P.D.-L. la alegerile locale din 1 iunie 2008
Art. 2. Secretarul Comunei Scutelnici, judeţul Buzău, va comunica prezenta Hotărâre
persoanelor si instituţiilor interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,
RABAN LEONARD

Nr.19/19.052009
SCUTELNICI

Contrasemnează,
SECRETAR,
STEFAN ION

Prezenta hotărâre a fost adoptata cu un nr. de _____ voturi pentru, _______ abţineri,
_______ voturi împotrivă.

Proces – Verbal
Încheiat astăzi 19.06.2009 cu ocazia întrunirii Comisiei de validare a
mandatelor de consilieri locali, din cadrul Consiliului Local Scutelnici

Subsemnaţii: - Petrescu Victoria – presedinte
- Moldoveanu Aurora-Tamara – secretar
- Raban Leonard – membru
aleşi prin Hotărârea Consiliului Local Scutelnici nr. ____din ______2009, in
Comisia de validare a mandatelor de consilieri locali, din cadrul Consiliului Local
Scutelnici, ne-am întrunit astăzi data de mai sus pentru validarea a 2(doua)
mandate de consilier local si anume:
- Ciompec Ion, membru P.D.-L., ca urmare a excluderii din partid a
d-nei Dinu Eugenia;
- Vlad Aurel, membru P.D.-L., ca urmare a excluderii din partid a d-nei
Mihai Marioara
Urmare analizării proiectelor de hotărâre avizam favorabil proiectele de
hotărâre.

Preşedinte,

Membrii:

____________

_____________
_____________

