ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA STRAJA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind validarea unui mandat de consilier local

Consiliul Local al comunei Straja, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- Hotărârea nr. 35 din 21.10.2016 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local
al domnului Juravle D. Vasile, înainte de expirarea duratei normale a mandatului şi declararea ca
vacant a locului de consilier local;
- Hotărârea nr. 29 din 11.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate pe
principalele domenii de activitate;
- Adresa Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Suceava înregistrată sub nr.
671 din 21.11.2016;
- Renunţarea la mandat a domnului Chira Petru-Sorin înregistrată sub nr. 4428 din
12.08.2016;
- Expunerea de motive a primarului comunei, dl. Juravle Mihai, înregistrată sub nr. 6764 din
22.11.2016;
- Raportul de specialitate al secretarului comunei înregistrat sub nr. 6766 din 22.11.2016;
- Procesul - verbal al Comisiei de validare din cadrul consiliului local, înregistrat sub nr. 6885
din 28.11.2016;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină,
apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor din cadrul Consiliului Local al comunei Straja,
înregistrat sub nr. 6887 din 28.11.2016;
î n conformitate cu:
dispoziţiile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu
modificările şi completările ulterioare;
dispoziţiile art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001,
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu
modificările şi completările ulterioare;
- dispoziţiile art. 31 alin. (3) şi (5), art. 3 1 A 1 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul disp. art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
A r t l . Validează mandatul de consilier local al domnului Popescu Ilie, candidat pe listele
Partidului Social Democrat la alegerile locale din data de 05.06.2016, pe locul rămas vacant în urma
încetării de drept a mandatului domnului Juravle D. Vasile.
Art.2. Se reorganizează Comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină,
apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor din cadrul consiliului local, având următoarea
componenţă:
•
Juravcle Ana
•
Patraucean Maria-Paraschiva
•
Ştirban Ioan
•
Popescu Marcel-Dumitru
•
Popescu Ilie
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ în termen
de 5 zile de la adoptare/comunicare.

