ROMÂNIA
JUDETUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL ILEANA

HOTĂRÂRE
privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al
comunei Ileana al domnului DRĂGHICIU CĂTĂLIN LAURENȚIU

Consiliul local al comunei Ileana, judeţul Călăraşi întrunit în şedinţa
ordinară din data de 16 iunie 2017,
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre nr. 2140/17.05.2017 inițiat de primarul comunei Ileana
și expunerea de motive la acesta
- raportul de specialitate nr. 2158/18.05.2017
- Avizul emis de Comisia de specialitate din partea Consiliului Local al
comunei Ileana
- procesul-verbal întocmit de Comisia de validare din cadrul Consiliului local
- Ordinul Prefectului – județului Călărași nr. 368/23.12.2016 privind încetarea
mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Ileana al d-lui
Zidaru Romulus Constantin și declararea locului vacant ocupat de acesta
- pct. i – lista supleanților pentru funcția de consilier local din procesul –
verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea
mandatelor pentru Consiliul local alegerile locale din data de 5 iunie 2016,
- adresa nr. 3/10.05.2017 prin care Uniunea Națională pentru Progresul
României - Organizația Județeană Călărași confirmă pe dl. Drăghiciu Cătălin
Laurențiu următorul supleant
- prevederile art. 31 alin. (2) și (3) din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare
- prevederile art. 100 alin. (33) din Legea 115/2015 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei
publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleşilor locali
Luând act de procesul verbal nr. 2550/16.06.2017 privind lucrările ședinței
Consiliului Local
În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001– legea administraţiei
publice locale, republicată, modificată şi completată
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1 Se validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului Local al
comunei Ileana al domnului DRĂGHICIU CĂTĂLIN LAURENȚIU aflat pe lista
supleanților pentru funcția de consilier local din partea UNIUNII NAȚIONALE
PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI, în urma alegerilor locale din 5 iunie 2016.
Art. 2. Dl. DRĂGHICIU CĂTĂLIN LAURENȚIU va fi membru în Comisia de
învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie
socială şi protecţie copii, tineret şi sport în locul d-lui Zidaru Romulus Constantin.
Secretarul localităţii va asigura comunicarea prezentei celor interesaţi.
Președinte de ședință,
Marius – Laurian IONIȚĂ
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Contrasemnează,
secretar, Cristina Florentina TOMA
Voturi pentru 8
voturi contra 1
prezenți 9 din total 12

