- PROIECT.

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA STRA'A
CONSITIUL LOCAL

norAnAne
privind reolganizarea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali
Consiliul local al comunei Straja, judetul Suceava
Av6nd in vedere:

-

Ordinul Prefectului judelului Suceava nr. 190 din 22.08.2018 privind constatarea
incet5rii de drept a mandatului consilierului local Coca Sorin din cadrul Consiliului Local al
comunei Straja, judelul Suceava, inainte de expirarea duratei normale a acestuia;
- Hot|r6rea nr. 23 din 29.06.2016 privind alegerea membrilor Comisiei de validare a
mandatelor consi lierilor;
- Expunerea de motive a domnului Juravle Mihai, primarul comunei, inregistrat5 sub
nr. 7886 din 13.12.2018;
Raportul de specialitate intocmit de secretarul comunei, inregistrat sub nr.
din ..................,..........;
Raportul de avizare al Comisiei pentru administralie publica locala, juridicS, de
disciplinS, apSrarea ordinii 9i linigtii publice, a drepturilor cetitenilor, inregistrat sub nr.
din .....................,.....;
tn conformitate cu dispoziliile art. 31 alin. (2) din Legea administratiei publice locale
nr.2L5|2OO1, republicat5, cu modiflc5rile gi complet5rile ulterioare 9i ale arl. 4 din Anexa nr. 1
la O.G. nr. 35l2OO2 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare 9i funclionare a
consiliilor locale, aprobat5 cu modific5ri 9i complet5ri prin Legea nr.67312002;

-

temeiul dispoziliilor art. 45 alin. (1) 9i art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administraliei publice locale nr. 2l5lz}Ot, republicatS, cu modificirile 9i completirile

in

ulterioare,
HoTARASTE
reorganizarea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor, in
sensul inlocuirii domnului Coca Sorin cu domnuUdoamna"...
Aft.2. Secretarul comunei Straja, judetul Suceava va asigura comunicarea prezentei
hotbrSri.

Aft.1. Se aprobi
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EXPUNERE DE MOTIVE
!a Proiectul de hotSrire privind reorganizarea Comisiei de validare a mandatelor

consilierilor locali

Proiectul de hot5r6re se iniliazd ca urmare a incet5rii mandatului consilierului local

Coca Sorin, potrivit Ordinul Prefectului judelului Suceava

nr. 190 din 22.0g.201g

privind
constatarea incet5rii de drept a mandatului consilierului local Coca Sorin din cadrul Consiliului
Local al comunei Straja, judelul Suceava, ?nainte de expirarea duratei normale a acestuia.
Potrivit Hot5r6rii nr.23 din 29.06.2018 privind alegerea membrilor Comisiei de validare
a mandatelor, domnul C.oca Sorin este pregedintele comisiei.

intrucAt este necesar5 validarea a dou5 mandate de consilier local pe locurile declarate
vacante prin Ordinul Prefectului judelului Suceava nr. 189 din 2Z.Og.Z01g
nr. 190 din

9i

22.08.20L8, se impune completarea Comisiei de validare a mandatelor, av6nd in vedere
num5rul membrilor acesteia este de 3, stabilit prin HotE16rea nr. 2312016.
AvSnd in vedere aceste aspecte, dar 9i faptul cH tn gedinlele din data de 29.10.2018

cE

9i

26.11.2018 Proietele de hotSr6re privind reorganizarea C-omisiei de validare a mandatelor
consilierilor locali iniliate de viceprimarul comunei, respectiv de primarul comunei au fost
respinse, rog respectuos, aprobarea prezentului proiect de hot5rSre.
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