ROMANIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind validarea mandatului de consilier local in cadrul
Consiliului local Grindu, al dlui Duţu Gheorghiţă
Nr.3 din 10.02.2015.

Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa,
Având in vedere :
- procesul-verbal al comisiei de validare în care se propune validarea mandatului de
consilier şi rezultatul votului exprimat de majoritatea consilierilor locali prezenţi;
- adresa nr. 8/26.01.2015 a Partidului Social Democrat, Organizaţia Judeţeană
Ialomiţa, prin care se confirmă apartenenţa la partid a dlui Duţu Gheorghiţă, ales pe listă
pentru Consiliul local la alegerile locale din 10.06.2012;
- expunerea de motive, nr.333 din 10.02.2015 a primarului comunei Grindu;
- raportul nr.332 din 10.02.2015 al secretarului comunei;
In conformitate cu :
- prevederile art.31, alin.(2) – (5) din Legea nr.215/2001privind administraţia publică
locală, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.6, alin.(2) şi alin.(3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor
locali, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale
prin OG nr.35/2002, cu modificărileşi completările ulterioare;
In temeiul art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se validează mandatul de consilier local in cadrul Consiliului local al comunei
Grindu al domnului Duţu Gheorghiţă, supleant pe listele P.S.D.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul
primăriei comunei Grindu şi pe site-ul www.grindu.ro.
Art.3. prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija secretarului comunei Grindu,
domnului Duţu Gheorghiţă, precum şi Organizaţiei PSD Ialomiţa.
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PRESEDINTE DE SEDINTA
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Nr.4.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 24.02.2015.

