HOTARARE
cu privire la validarea mandatului de consilier local al d-nului Popescu Petrisor,
in Consiliul local al comunei Gogosari
Consiliul Local Gogosari, judetul Giurgiu, intrunita in sedinta ordinara;
Avand in vedere:
- adresa nr.6/17.01.2014 inaintata de P.N.L. Giurgiu;
- expunerea de motive a primarului, inregistrat cu nr.106 / 15.01.2014;
- raportul compartimentului de specialitate, inregistrat sub nr.24 / 07.01.2014;
- raportul comisiei de validare, înregistrat cu nr.159 / 17.01.2014;
- avizul comisiei juridice, înregistrat cu nr. 160 / 17.01.2014;
- Hotararea Consiliului local al comunei Gogosari nr.1/2014, privind incetarea
mandatului de consilier local al d-nei Cosat Mariana;
- prevederile art. 6, alin.2 si alin.3 din Legea nr.393/2004, privind Statutul alesilor
locali, modificata si completata ulterior;
- prevederile art.96, alin.9 din Legea nr.67/2004, pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, republicata;
- in temeiul art.30, art.45, alin.1, art.61, alin.2 si art.115, alin.1, lit.”b” din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata
ulterior;

H O T A R A S T E:
Art.1.- Se valideaza mandatul de consilier local al d-nului Popescu Petrisor,
candidat pe lista P.N.L.–U.S.L. la alegerile locale din iunie 2012 in Circumscriptia
electorala nr.22 Gogosari, pe locul ramas vacant in urma demisiei d-nei Cosat Mariana.
Art.2. - D-nul Popescu Petrisor va fi membru in cadrul Comisiei pentru învăţâmant,
sănatate, cultură, protecţie socială.
Art.3. - Prezenta hotarare poate fi atacata de catre cei interesati in termen de 5 zile
de la adoptare, la instanta de contencios administrativ.
Art.4.- Secretarul unitatii administrativ-teritoriale va comunica prezenta hotarare
primarului comunei, d-nului Popescu Petrisor, Organizatiei Judetene PNL Giurgiu,
Institutiei Prefectului, judetul Giurgiu si o va aduce la cunostinta publica prin afisare.

Presedinte de sedinta,

Contrasemneaza,
Secretar,

Consilier Chira Iulica
Chelu Septembrie
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ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
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PRIMAR,
Daia Dănuţ
Nr. 106 / 15.01.2014

Subsemnatul, DAIA DĂNUŢ, primar al comunei Gogoşari judeţul Giurgiu,
referitor la proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al dnului Popescu Petrisor, in Consiliul local al comunei Gogosari, avand in vedere cererea
de demisie a d-nei Cosat Mariana, inregistrata sub nr.4.227 / 30.12.2013, prin care
solicita demisia din calitatea de consilier local din cadrul Consiliului local Gogosari, ca
reprezentant al organizatiei P.S.D. Gogosari, deoarece a sustinut concurs pentru ocuparea
functiei de Consilier – compartiment asistenta sociala, in cadrul aparatului propriu al
primarului unde a fost declarata admisa si incadrata la sfarsitul anului 2013, precum si
H.C.L.nr.1/2014, privind incetarea de drept prin demisie a mandatului de consilier local a
d-nei Cosat Mariana, fac urmatoarea precizare:
In conformitate cu prevederile art.96, alin.9 din Legea nr.67/2004, pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, republicata, in caz de vacanta a mandatelor de
consilieri alesi pe listele de candidati, supleantii vor ocupa locurile vacante, in ordinea in
care sunt inscrisi pe liste.
Avand in vedere, prevederile Legii nr.215/2001, privind administratia publica locala,
republicata, modificata si completata ulterior si al Regulamentului de organizare al
Consiliului local Gogosari, potrivit carora consilierii locali, fac parte din comisiile de
specialitate al acestuia, precum si a prevederilor speciale, d-na Cosat Mariana a facut
parte din Comisia pentru învăţâmant, sănatate, cultură, protecţie socială.
In urma celor aratate mai sus, urmatorul supleant inscris pe lista este d-nul Popescu
Petrisor, pentru care va rog sa aprobati validarea mandatului de consilier local, precum si
modificarea in mod corespunzator a Hotararilor Consiliului local al comunei Gogosari
nr.2/2012 si nr.5/2012.

P R I M A R,
Daia Danut

ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
COMUNA GOGOŞARI
SECRETAR,
Chelu Septembrie
Nr. 24 / 07.01.2014

RAPORT
Subsemnatul, Chelu Septembrie, secretar în cadrul unităţii administrativ-teritoriale
Gogoşari, referitor la proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier
local al d-nului Popescu Petrisor, in Consiliul local al comunei Gogosari, fac urmatoarea
precizare:
Prin Hotararea Consiliului local al comunei Gogosari nr.1/2014 s-a aprobat incetarea
de drept prin demisie a mandatului de consilier local a d-nei Cosat Mariana, deoarece a
sustinut concursul pentru ocuparea unui post in cadrul aparatului propriu al primarului,
fiind declarata admisa si incadrata in functia de Consilier – compartiment asistenta
sociala si s-a declarat vacant locul de consilier local.
In conformitate cu prevederile art.96, alin.9 din Legea nr.67/2004, pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, republicata, in caz de vacanta a mandatelor de
consilieri alesi pe listele de candidati, supleantii vor ocupa locurile vacante, in ordinea in
care sunt inscrisi pe liste.
Avand in vedere, prevederile Legii nr.215/2001, privind administratia publica locala,
republicata, modificata si completata ulterior si al Regulamentului de organizare al
Consiliului local Gogosari, potrivit carora consilierii locali, fac parte din comisiile de
specialitate al acestuia, precum si a prevederilor speciale, d-na Cosat Mariana a facut
parte din Comisia pentru învăţâmant, sănatate, cultură, protecţie socială.
Fata de cele prezentate mai sus, propun:
-

validarea mandatului de consilier local al d-nului Popescu Petrisor, urmatorul
supleant de pe lista electorala a P.N.L. – U.S.L.;
modificarea in mod corespunzator a Hotararilor Consiliului local al comunei
Gogosari nr.2/2012 si nr.5/2012.

SECRETAR,
Chelu Septembrie

ROMÂNIA
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Comisia de validare
Nr. 159 / 17.01.2014

privind validarea mandatului unui consilier local in
Consiliului local al comunei Gogosari

In conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001, privind administratia publica
locala, republicata, modificata si completata ulterior si a Hotararii Consiliului local
nr.1/2012, privind alegerea membrilor comisiei de validare, prezentam raportul acestei
comisii cu privire la validarea mandatului de consilier local al d-nului Popescu Petrisor.
Conform evidentelor existente la Circumscriptia electorala nr.22 Gogosari, a listelor
depuse de U.S.L.si a adresei nr.6/17.01.2014 inaintata de P.N.L. Giurgiu, urmatorul
candidat supleant este d-nul Popescu Petrisor – din partea formatiunii P.N.L.
In conformitate cu prevederile art.96, alin.9 din Legea nr.67/2004, pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, republicata, precizeaza ca supleantii vor ocupa
locurile vacante in ordinea in care sunt inscrisi in liste, dar si prin confirmarea conducerii
organizatiei judetene a partidului ca respectivii supleanti fac parte, in continuare din
partidul respectiv.
Avand in vedere, precizarile de mai sus si constatand indeplinite prevederile legale,
propunem validarea mandatului de consilier local al d-nului Popescu Petrisor si supunem
spre aprobare Raportul comisiei de validare.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.

COMISIA DE VALIDARE:
1. Chelu Maria
2. Tonca Daniel-Silviu

___________
___________

ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
COMUNEI GOGOŞARI
Comisia juridică şi apărărea ordinii publice
Nr.160 / 17.01.2014

Comisia juridică şi apărarea ordinii publice compusă din domnii
consilieri:”Ciobanu Ionel, Dobre Nicolae şi Bigan Georgel-Florian”, în şedinţa de azi,
17.01.2014, au analizat următoarea ordine de zi:”Proiect de hotărâre privind validarea
mandatului de consilier local al d-nului Popescu Petrisor, in Consiliul local al comunei
Gogosari”.
În urma analizării raportului întocmit de comisia de validare se propune adoptarea
unei hotărâri în acest sens, fiind supusă la vot se aprobă în unanimitate de voturi de toţi
cei prezenţi.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.

Preşedinte,

Secretar,

Membru,

Ciobanu Ionel

Dobre Nicolae

Bigan Georgel-Florian

JURAMANT

Eu, Popescu Petrisor, validat consilier in
cadrul Consiliului local al comunei Gogosari, in
sedinta ordinara din data de 31.01.2014, depun
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 Gogosari”. Asa sa-mi
ajute Dumnezeu.”

31.01.2014

Consilier,
_______

