ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI
HOTĂRÂREA
nr. 88/03.04.2017
privind validarea mandatului de consilier local al domnului MORARU IULIAN care va
ocupa locul vacant ca urmare a încetării de drept a mandatului de consilier local al
domnului HALCIUC LUCHIAN
Consiliul local al comunei Frecatei, judetul Tulcea intrunita in sedinta ordinara legal
constituit,
Avand in vedere referatul de aprobare al dlui. primar cu privire la validarea în funcţia de
consilier local al dlui. MORARU IULIAN, precum şi raportul de specialitate al secretarului
comunei;
Tinand cont de prevederile:
- art. 31 alin. (3) si alin. (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu
modificările si completările ulterioare;
- art. 6 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi
completările ulterioare;
- 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,
Luand in considerare adresa nr. 29/24.03.2017 a Partidului Social Democrat – Filiala
Tulcea, prin care solicită validarea mandatului de consilier local al domnului MORARU
IULIAN declarat următorul supleant pe listele partidului, confirmând că acesta face parte din
partid.
Tinând seama de procesul-verbal întocmit de Comisia de validare pentru examinarea
legalităţii alegerii consilierului local, declarat supleant la alegerile din 05 iunie 2016, care va
ocupa locul declarat vacant prin Hotărârea Consiliului Local nr. 02/23.06.2016.
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI adoptă prezenta hotărâre
Art. 1 Se validează mandatul de consilier local al domnului MORARU IULIAN declarat
următorul supleant la alegerile autorităţilor administraţiei publice locale din 05 iunie 2016 pe
lista Partidului Social Democrat, care va ocupa locul vacant ca urmare a încetării de drept a
mandatului consilierului local al domnului HALCIUC LUCHIAN.
Art. 2 Prevederile art. 1 modifică în mod corespunzător pe cele ale Hotărârii Consiliului Local
nr. 02/23.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali aleşi la 05 iunie 2016.
Art. 3 Secretarul comunei Frecatei va asigura comunicarea prezentei hotărâri, organelor de
drept.
Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi „pentru”, -- „împotrivă”, -- „abţineri”, fiind prezenţi 10
consilieri locali din cei 12 care alcătuiesc Consiliul Local Frecăţei.
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