ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI

HOTĂRÂREA
nr. 01/23.06.2016
privind constatarea rezultatului alegerii membrilor comisiei de validare
a Consiliului local al Comunei Frecăţei

Consiliul local al Comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa de constituire din data de
23.06.2016, în vederea examinării legalităţii alegerii fiecărui consilier şi pentru a supune spre aprobare
consiliului local propunerile de validare sau invalidare a mandatelor de consilieri, prezenţi fiind un
număr de 12 consilieri;
Constatând că au fost formulate un număr de 3 propuneri pentru comisia de validare şi în urma
supunerii la vot au fost aleşi următorii membri ai comisiei de validare: Tanase Vasile, Mitu Paul, Cergău
Ştefan;
Având în vedere prevederile art. 4, alin. 3, din anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002, pentru aprobarea
Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată şi modificată prin
Legea nr. 673/2002;
În temeiul art. 45 alin. 1 şi art. 115, alin. 1 lit. b din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001 republicată, modificata si completata ulterior,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI adoptă prezenta hotărâre
Art. 1. - Pe întreaga durată a mandatului consiliului local, începând cu data de 23.06.2016 se constituie
Comisia de validare a mandatelor consilierilor locali pentru Consiliul local Frecăţei, în următoarea
componenţă:
1. Mitu Paul
2. Tanase Vasile
3. Cergau Stefan

(11 voturi) - preşedinte;
(11 voturi) - secretar;
(11 voturi) - membru;

Art. 2. - Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier şi elaborează propuneri
de validarea sau invalidare a mandatelor. În acest scop încheie proces-verbal, potrivit modelului
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta.
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa din data de 23.06.2016 cu 12 voturi „pentru”, -- voturi
„împotrivă”, -- abţineri.
PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ,
Pătrașcu Gherghina

ASISTENŢI PREŞEDINTE,
1. Halciuc Luchian
2. Tănase Vasile
Contrasemnează:
Secretar Comună,
Chisliţchi Cătălin

