ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALACIU

HOTÃRÂRE
privind validarea mandatul de consilier local în Consiliul Local al comunei Balaciu,judetul Ialomiţa,
doamnei Dinu-Niculae Dorina-Alina
Consiliul Local al comunei Balaciu, ales în condiţiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 19.12.2017
Având în vedere :
- procesul verbal al comisiei de validare înregistrat cu nr.3722/08.12.2017,prin care propune ocuparea
locului vacant şi validarea supleantului de pe lista PNL, d-na Dinu-Niculae Dorina-Alina.
- adresa nr.856/31.10.2017 a P.N.L. –filiala Ialomiţa, prin care se confirmă că doamna Dinu-Nicolae
Dorina-Alina este următorul supleant din lista de candidaţi depusă de acest partid la alegerile locale
din 05.06.2017;
În conformitate cu:
- prevederile Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale aprobat prin O.G.
nr.35/2002,modificată şi completată prin Legea nr.673/2002
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al CL Balaciu,aprobat prin HCL nr.12 din
31.08.2016.
- prevederile art.100 alin.(33) din Legea nr.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
Examinând :
raportul nr.3362 din 27.11.2017 al compartimentului juridic.
avizul de legalitate a secretarului comunei nr. 3711 din 08.12.2017
În temeiul art. art.31 alin.(3) , art. 31^1 si art.45 alin.(1) coroborat cu art.115 alin.1 lit.b) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publicã localã, republicată , cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se validează mandatul de consilier local în Consiliul Local al comunei Balaciu,judetul Ialomiţa,
doamnei Dinu-Niculae Dorina-Alina, supleant pe lista Partidului Naţional Liberal.
Art.2 – (1) D-na Dinu-Niculae Dorina-Alina îşi va desfăşura activitatea în cadrul Comisiei pentru
activităţi social-culturale,învăţământ, muncă şi protecţie socială,protecţia copiilor,sănătate şi familie.
(2) – HCL Balaciu nr.6 din 23.06.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
al comunei Balaciu, se va modifica în mod corespunzător.
Art.3 - Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în
termen de 5 zile de la adoptare sau comunicare, în cazul celor absenţi de la şedinţă, potrivit art. 31^1 alin. (1)
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4 - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija secretarului:
- Primarului localităţii Balaciu
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Ialomiţa.
Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local Balaciu în şedinţa ordinară din 19.12.2017,
cu respectarea prevederilor art.45 alin.1 din legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,cu un număr de 9 voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din
numărul total de 10 consilieri în funcţie şi 9 consilieri locali prezenţi .
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