
                                                                                                              

ROMANIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

                                                                                                                                

                                                                                                                      

HOTĂRÂRE 

 

privind validarea mandatului de consilier al domnului Iordache Nicolae 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

întrunit în şedinţă ordinară, 

 

 Având în vedere: 

- Ordinul Prefectului județului Giurgiu nr. 122/16.03.2018 prin care se constată încetarea de drept înainte de expirarea 

duratei normale a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Daia, județul Giurgiu, al domnului 

Stancu Florin și se declară vacant locul acestuia, înregistrat la primăria comunei Daia sub nr. 1746/19.03.2018; 

-adresa nr. 32/21.03.2018 a Partidului Social Democrat, Organizația Județeană Giurgiu, înregistrată sub nr. 

1859/21.03.2018, prin care se confirmă că domnul Iordache Nicolae este următorul supleant din lista de candidaţi depusă 

de Partidului Social Democrat pentru Consiliul local al comunei Daia, la alegerile din 05 iunie 2016 și că este membru 

PSD; 

-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 1860/22.03.2018; 

-raportul de specialitate al secretarului comunei Daia nr. 1861/22. 03.2018; 

- procesul-verbal nr.3/26.04.2018 al comisiei de validare din cadrul Consiliului Local al comunei Daia prin care se propune 

validarea domnului Iordache Nicolae în funcţia de consilier local;  

-prevederile art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115 din 19 mai 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;  

-prevederile art. 6 alin. (2) si (3) din Legea 393/2004,  privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile art. 31 alin. (2),  (3)  și (5),  art. 31^1, art.32, 36 alin.(9) din  Legea nr. 215/2001, privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare;   

 

 În temeiul art.45, alin.(1) şi al art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.l. (1) Se validează mandatul de consilier local al domnului Iordache Nicolae, supleant pe lista de candidaţi la 

Consiliul Local al comunei Daia din partea Partidului Social Democrat. 

 (2) Domnul Iordache Nicolae îl va înlocui pe domnul Stancu Florin în următoarele comisiile de specialitate: 

comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, investiții și comisia juridică și apărarea ordinii publice. 

 Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului-Judeţul Giurgiu în vederea exercitării controlului 

de legalitate, Primarului comunei Daia, domnului Iordache Nicolae, Partidului Social Democrat şi se va aduce la 

cunoştinţă publică, prin grija secretarului. 

 

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                          Contrasemnează, 

 Buzică Mihai                                                                                                        SECRETAR, 

                                                                                                                                       Brebenel Aurelia 
                               

           
Daia, 27.04.2018 
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Adoptată cu _3___voturi pentru, _-__voturi împotrivă şi _2__abţineri din totalul de _5__ consilieri prezenţi 


