ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULMENI
JUDETUL CALARASI
Comuna Ulmeni, judetul Calarasi ; cod fiscal:3796691;cod postal : 917260 ;
tel,.0242523123, fax 0242523554

HOTARARE
privind validarea mandatului de consilier local al domnului Vlad Teodor
Consiliul Local al Comunei Ulmeni, judetul Calarasi, intrunit in sedinta ordinara din data
de 30 Octombrie 2014;
Avind in vedere;
- referatul nr.4299/2014, intocmit de secretarul comunei Ulmeni, prin care se propune
validarea mandatului de consilier local al dlui. Vlad Teodor
- prevederile art.9 2 alin.9 din Legea nr.67/2004, privind alegerea autoritatilor administratiei
publice locale , republicata , cu modificarile si completarile ultrerioare;
- Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local Ulmeni, aprobat prin H.CL.
nr.25/30.08.2012;
- prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica;
- raportul de avizare al Comisiei juridice si de disciplina , de pe linga Consiliul Local al
Comunei Ulmeni, inregistrat sub nr.4893/30 octombrie 2014;
- In temeiul art.30 alin.6 art.45 alin.1 si art, 115 alin.1 lit.b din Legea administratiei publice
locale , nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE
Art.1.Se valideaza mandatul de connsilier local al domnului Vlad Teodor , urmatorul supleant
de pe lista candidatilor Partidului National Liberal.
Art.2.Pe data prezentei hotarari , se modifica in mod corespunzator Anexa nr.1 la
Hotararea Consilului Local Ulmeni nr.23/26.06.2012, referitoare la stabilirea si componenta
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate.
Art.3.Secretarul comunei va comunica celor interesati prezenta hotarare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Petre DRAGNOI
Contrasemneaza,
Secretar comuna
Anisoara MANCIU

Nr. 30
Adoptata la Ulmeni
Astazi ;30.10.2014

Total consilier 13
Prezenti
13
Vot
13
1

Anexa la hotărârea nr.
din 30.10.2014

TABEL NOMINAL
privind componenţa Comisiilor de specialitate ale
Consiliului local Ulmeni

1. Comisia juridică şi de disciplină;

Mustatea Zamfir – presedinte
Anton Niculae – secretar
Dragnoi Petre – membru
Gama Marin – membru
Stoian Gheorghe -membru
2. Comisia de agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;

Penu Gheorghe – presedinte
Catana Ion - secretar
Penu Marin – membru
Preda Ion – membru
Vlad Teodor – membru
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3. Comisia de învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale,
culte, muncă şi protecţie socială şi protecţie copii, tineret şi sport.

Tartau Ovidiu – presedinte
Florea Ion – secretar
Cotea Florian – membru
Panciu Constantin – membru
VACANT - membru

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULMENI

JURAMANT
Subsemnatul VLAD TEODOR , consilier in cadrul Consiliului Local al Comunei
Ulmeni, judetul Calarasi , in conformitate cu prevederile art.32, alin.1 din Legea administratiei
publice locale nr.215/2001, republicata, depun in fata Consiliului Local , urmatorul juramant;
Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac , cu buna-credinta , tot ceea ce sta in
puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Ulmeni.
Asa sa-mi ajute Dumnezeu !
Data; 30.10.2014

Consilier ,
Vlad Teodor
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