ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA STRAJA
CONSILIUL LOCAL

- PROIECT -

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
din
;
- Procesul - verbal al Comisiei de validare din cadrul consiliului local, înregistrat sub nr.
din
;
- 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
din
;
în 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
Art.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:

•

Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ în termen
de 5 zile de la adoptare/comunicare.
Art.4. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri.
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JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA COMUNEI STRAJA
Nr. 6764 din 22.11.2016

EXPUNERE DE MOTIVE
la Proiectul de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local

Având în vedere încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Juravle D.
Vasile, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, constatată prin Hotărârea nr. 35 din
21.10.2016, şi declararea ca vacant a locului de consilier local, completarea numărului membrilor
consiliului local se face prin validarea primului supleant de pe listele electorale ale partidului din care
face parte consilierul al cărui mandat a încetat.
Astfel, dl. Juravle D. Vasile, al cărui mandat a încetat a fost ales pe listele Partidului Social
Democrat, iar primul supleant pe listele de candidaţi ale acestui partid depuse la alegerile locale din
data de 05.06.2016 este dl. Chira Petru-Sorin. Acesta a renunţat la calitatea de consilier local cu
adresa nr. 4428 din 12.08.2016. Confirmarea apartenenţei la partidul politic pentru consilierul al cărui
mandat se validează, precum şi renunţarea domnului Chira Petru - Sorin au fost comunicate de PSD Organizaţia Judeţeană Suceava cu adresa nr. 671 din 21.11.2016.
Potrivit Legii 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,
candidaţii înscrişi în liste, care nu au fost aleşi, sunt declaraţi supleanţi în listele respective. în caz de
vacanţă a mandatelor de consilieri aleşi pe liste de candidaţi, supleanţii vor ocupa locurile devenite
vacante, în ordinea în care sunt înscrişi în liste, dacă, până la data validării mandatului pentru
ocuparea locului vacant, partidele politice pe listele cărora au candidat supleanţii confirmă în scris, sub
semnătura conducerilor judeţene ale partidelor politice că supleanţii fac parte din partidul politic
respectiv.
De asemenea, dl. Juravle D. Vasile făcea parte din Comisia pentru administraţia publică
locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor. Urmare
validării noului consilier, această comisie se reorganizează.
Pentru aspectele arătate mai sus, propun spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre
iniţiat.

