ROMANIA

- PROIECT -

JUDETUL SUCEAVA
COMUNA STRA]A

CONSILIUL LOCAL

norAnAne
privind validarea unui mandat de consilier local
Consiliul Local al comunei Straja, judetul Suceava;
Av6nd in vedere:
Ordinul Prefectului judelului Suceava nr. 189 din 22.08.2018 privind constatarea incetdrii
de drept a mandatului consilierului local Pintescu Vasile-Dragog din cadrul Consiliului Local al comunei
Straja, judelul Suceava, inainte de expirarea duratei normale a acestuia;

-

-

Hot5r6rea

nr. 29 din tt.07.20t6 privind

constituirea comisiilor

de specialitate

pe

principalele domenii de activitate;

- Adresa Paftidului Nafional Liberal

-

-

Filiala JudeleanE Suceava Biroul Politic Judetean nr.
329 din 24.07.20L8;
- Expunerea de motive a domnului Juravle A. Vasile, viceprimarul comunei, ?nregistratd sub
nr. 5497 din 23.08.2018;
- Raportul de specialitate al secretarului comuneiinregistrat sub nr, ....... din
- Procesul verbal at Comisiei de validare din cadrul consiliului tocat,
;i.

inreii;;;i';;

-

din ..................,....;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru administralia public6 localS, juridicd 9i de disciplinS,
apirarea ordinii gi linigtii publice, a drepturilor cet5lenilor din cadrul Consiliului Local al comunei Straja,
inregistrqt sub nr.
din ..........................;
In conformitate cu:
- dispozifiile aft. 6 alin. (2) din Legea nr. 39312004 privind Statutul alegilor locali, cu
modificSrile 9i completSrile ulterioare;

- dispozitiile art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritdtilor
administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 2t51200t,
precum gi pentru modificarea gi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alegilor locali, cu
modificSrile 9i completdrile ulterioare ;
- dispoziliile art. 31 alin. (3) 9i (5), art. 31^i din Legea nr.215/2001 a administraliei publice
locale, republicatS, cu modificSrile si complet5rile ulteifuare;
In temeiul dispozitiilor aft. 45 alin. (1) si art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 2t51200I a
administratiei publice locale, republicatS, cu modificdrile 9i complet5rile ulterioare,
HOTARAgTE

Art.l.

Valideazi mandatul de consilier local al domnului Negru Ilie, candidat pe listele

Partidului Nalional Liberal la alegerile locale din data de 05.06.2016, pe locul rdmas vacant in urma
incetSriide drept a mandatului domnului Pintescu Vasile-Drago9.
Art.2. Se reorganizeaz5 Comisia pentru programe de dezvoltare economico-social5, buget,
finan!e, administrarea domeniului public 9i privat al comunei, agriculturS, gospodSrire comunalS,
protectia mediului gi turism, in sensulinlocuirii domnului Pintescu Vasile-Dragog cu domnul Negru Ilie.
Aft.3. Prezenta hot5r6re poate fi atacatS la instanla de contencios administrativ in termen
de 5 zile de la adoptare/comunicare.
Att.4. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotbr6ri.

litate,
Secretarul
PEtrE

straja, . &..2.,e'( 4.q.t{-.

",.

..I.!..?.{....

unei,
liana

JUDETUL SUCEAVA

PRIMARIA COMUNEI STRAJA

*,. .#.?.f.ain ...?i.:s {...?-.4'.

EXPUNERE DE MOTIVE

!a Proiectul de hotirdre privind validarea unui mandat
de consilier local

Avdnd in vedere ?ncetarea de drept a mandatului de
consilier local al domnului pintescu
vasile-Dragos, inainte de expirarea duratei normale
a mandatului constatatb prin ordinul prefectului
iudetului Suceava nr. 189 din 22.08.2018 privind .onrtutiruu incet5rii oL
Jr"pt a mandatului
consilierului local Pintescu vasile-Dragog din cadrul
coniiriutui Local al .orrn.i straja, judetul
suceava, inainte de expirarea duratei normale a acestuia gi
declararea ca vacant a locului de consilier
local, completarea num5rului membrilor consiliului
to.uti"'ra*.prin validarea primului supleant de pe
listele electorale-ale partidului din care face parte consilierul
al cErui mandat a incetat.
Astfel, dl. Pintescu Vasile-Dragog, al cdrui mandat u ini"tJ
listete partidului
National Liberal, iar primul supleant pe lisiele de candidali
ale icestui partid depuse la alegerile locale
din data de 05'06'201! este Negru llie, confoim
partidutui prin Adresa nr, 329 din
24.07.2018, inregistrat5 ra primdriJstraja sub nr.
55cL din 01o8.2018,

ulo;;|.il;

i#l.i.erii

Potrivit Legli nr' 115/2015 qentru alegerea autorit5Jilor
administraliei publice locale,
pentru modificarea Legii administraliei publicg
locatJ nr. ziiizooi, pr".u, ;i ffi;, modificarea gi
completarea Legii nr' 393/2004 privind statutul alegilor
locatL-cu modiiicirite gicompieterile ulterioare,
candidafii inscriSi in liste, care nu au fost alegi, sunt J".lu*iiiupteangi
in ristere-ies:pective. In caz de
vacantS a mandatelor de consilieri alegi pe liite
au .unJiJuti, supteanlii vor ocupa locurile devenite
vacante, in ordinea in care. sunt inscrigi in. liste,
o.ie, p'j,{e la dati valid5rii'mandatului pentru
ocuparea loculuivacant, partidele politicepe listele
cdroraau candidat supleanlii confirm5 in scris, sub
semnStura conducerilor judelene'ale partidelor politice-.i
irpr"antii fac parte din partidul politic
respectiv.
De asemenea, dl' Pintescu vasile-Dragos era membru
al Comisiei pentru programe de
dezvoltare economico-social5, buget, finante, uorr:ni.sfhi"a
oomeniutui public si privat al comunei,
agriculturS, gospod5rire comunalS, protectia mediului
turism. Urmare valid5rii noului consilier, dl,
Pintescu Vasile-Dragog va fi inlocuit de dl. Negru
Ilie.
Pentru aspectele arState mai sus, propun spre analizS gi
aprobare proiectul de hotSr6re

ii

initiat.

