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

HOTĂRÎRE
privind validarea mandatelor de consilieri locali pentru supleantii ;
Gorneanu Nicusor Laurentiu; Radoaica Nicolae, Carausu Dorina, din partea
formatiunii politice PNL
Consiliul Local al comunei Ulmeni, judeţul Călăraşi, intrunit in sedinta
ordinara din data de 28 Iulie 2017;
Avînd în vedere;
- Hotararea Consiliului Local Ulmeni nr.26/30.05.2017, privind incetarea
de drept a calitatii de consilier local inainte de expirarea mandatului, pentru 3
consilieri locali din partea formatiunii politice P.N.L
- adresa nr.113/25.07.2017, a PNL- Organizatia Judeteana Calarasi, prin
care s-a transmis propunerea de validare a urmatorilor supleanti din lista,
inregistrata la Primaria Ulmeni sub nr.3651/26.07.2017;
- prevederile art.100 alin. (33) din Legea nr.115/2015, pentru alegerea
autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei
publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii
nr.393/2004, privind Statutul alesilor locali;.
- prevederile art.6 alin.2 si art.7 din Legea nr.393/2004, privind Statutul
alesilor locali, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;;
- prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în
administrţia publică;
- Referatul constatator al primarului si secretarului comunei, inregistrat
sub nr.3719/26.07.2017.;
- Procesul verbal al Comisiei de validare, inregistrat sub
nr.3778/28.07.2017;
- Raportul de avizare al Comisiei Juridice si de disciplina, inregistrat sub
nr.3780/28.07.2017;
- prevederile art.31, art.32 si in temeiul art.45 alin.(1) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si
completările ulterioare,
HOTARASTE;
Art.1.Se valideaza mandatele de consilieri locali pentru supleantii ;
Gorneanu Nicusor Laurentiu; Radoaica Nicolae, Carausu Dorina, candidati pe
lista PNL la alegerile locale din 5 iunie 2016, pe locurile ramase vacante in urma
demisiei domnilor consilieri; Danulet Marius, Dima Sorin Nicolae, Penu Marin.
Art.2.Domnul consiler RADOAICA NICOLAE, va face parte din Comisia
Juridica si de Disciplina , iar domnul consilier GORNEANU NICUSOR
LAURENTIU si doamna consilier CĂRĂUȘU DORINA, vor face parte din Comisia

de agricultura, activitati economico –financiare, amenajarea teritoriului si
urbanism.
Art.3.Hotararile Consiliului Local Ulmeni nr.19/25.06.2016, privind validarea
mandatelor consilierilor alesi la alegerile locale din data de 5 iunie 2016, ce
compun consiliul local al comunei Ulmeni si nr.23/25.06.2016, privind constituirea
Comiisilor de specialitate, se modifica corespunzator.
Art.4.Secretarul comunei va comunica tuturor celor interesaţi, prezenta
hotarare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ion FLOREA
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Ulmeni
Anişoara MANCIU
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