HOTĂRÂRE
REFERITOR LA: Validarea mandatului de consilier local pentru dl.Conea Cristian,
membru PD-L.
EXPUNERE DE MOTIVE:
Având în vedere vacantarea unui mandat de consilier local, prin decesul domnului Prună
Stancu Ştefan, consilier din partea PD-L în cadrul Consiliului Local al municipiului Caracal, se
impune ocuparea locului devenit vacant cu un membru supleant înscris în lista electorală a PD-L.
AVÂND ÎN VEDERE:
- Decizia nr.112/10.09.2008 a PD-L Olt;
- Procesul verbal din data de 30.09.2008 al Comisiei de validare a Consiliului Local al
municipiului Caracal privind propunerea de validare a mandatului;
- Prevederile art.96 alin.9 din Legea 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art.31 alin. 3 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art.7 alin.1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului
local al municipiului Caracal aprobat prin HCL nr.7/31.07.2008;
În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, completată şi modificată;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
HOTĂREŞTE:
ART. 1 – Se validează mandatul de consilier local al domnului Conea Cristian Enache,
membru PD-L .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

ALEXE COSTICĂ

Nr........./....................2008

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
VIOREL EMIL RĂDESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
CARACAL
NR. 11125/17.09.2008

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind propunerea de validare a mandatului de consilier local pentru domnul
Conea Cristian
Având în vedere vacantarea unui mandat de consilier local, prin decesul
domnului Prună Stancu Ştefan, consilier din partea PD-L în cadrul Consiliului
Local al municipiului Caracal, se impune ocuparea locului devenit vacant cu un
membru supleant înscris în lista electorală a PD-L filiala Caracal
Din punct de vedere procedural şi formal:
- Comisia de validare va verifica dacă sunt îndeplinite condiţiile de
eligibilitate precum şi existenţa la dosar a documentelor necesare validării
mandatului şi consemnează rezultatul verificărilor într-un proces verbal prin care se
propune Consiliului local validarea mandatului de consilier;
- va urma votul deschis al consiliului local pentru validarea mandatului,
consilierul al cărui mandat este supus votării abţinându-se de la vot;
- pentru intrarea în exerciţiul mandatului este necesară îndeplinirea unei alte
formalităţi care succede votului favorabil, cu majoritatea consilierilor prezenţi şi
anume, depunerea jurământului de către consilierul al cărui mandat a fost validat şi
supus votului.

SECRETARUL MUNICIPIULUI,
VIOREL EMIL RĂDESCU

