ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA
HOTĂRÂRE
privind modificarea componenței Comisiei de validare a mandatelor de consilieri
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA
întrunit în şedinţă extraordinară,
Având în vedere:
-Ordinul Prefectului nr. 137/28.03.2018 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 Zlotea Ilie;
-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 2085/29.03.2018;
-raportul de specialitate al secretarului comunei Daia nr. 2086/29.03.2018;
- HCL nr. 1/23.06.2016 prin care s-a constituit Comisia de validare a mandatelor de consilieri;
- prevederile art. 31 alin. (2) și art. 36 alin.(9) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare;
-prevederile art. 4 - art. 6 alin.(1) din Anexa nr.1 la O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, actualizată;
În temeiul art. 36 alin. (4), lit.e), 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. Începând cu data prezentei, se modifică comisia de validare a mandatelor de consilier în
cadrul Consiliului Local al comunei Daia, județul Giurgiu, după cum urmează:
1) Dragomir Marius-Angel din partea PNL;
2) Buzică Mihai-secretar din partea ALDE;
3) Ghidănac Fănel-membru din partea P.M.L.
Art.2 Comisia de validare funcționează pe întreaga durată a mandatului Consiliului Local
al comunei Daia, județul Giurgiu și are ca atribuție examinarea legalității alegerii fiecărui consilier,
urmată de propunerea de validare sau invalidare a mandatului.
Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului-Judeţul Giurgiu în vederea
exercitării controlului de legalitate, Primarului comunei Daia, persoanelor nominalizate la art. 1
pentru ducerea la îndeplinire şi va fi adusă la cunoştinţă publică, prin grija secretarului.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BUZICĂ MIHAI

Contrasemnează,
SECRETAR,
BREBENEL AURELIA

Daia, 10.04.2018
Nr.23
Adoptată cu __4__voturi pentru, _-__voturi împotrivă şi _-__abţineri din totalul de _7_ consilieri în funcție

