
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOT Ă RÂREA  
Din9.09 .2017 

Privind :completarea comisiei de validare a mandatelor de consilier cu un membru. 

Iniţiator:Cătălin Constantin Hurdubae, Primarul municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi; 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului de hotărâre: nr. 53507/ 22.09.2017; 
Consiliul local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară  în data de 

29.09.201 7; 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrată  sub nr. 53508/ 22.09.2017; 
- raportul de avizare întocmit de comisia de specialitate nr. 5; 
- H.C.L. nr. 1/25.06.2016 privind alegerea membrilor comisiei de validare a mandatelor 

consilierilor declaraţi aleşi la alegerile locale din data de 05 .06.20 1 6; 
- Ordinul Prefectului nr. 92/20.04.2017 privind constatarea încet ării de drept, înainte de 

expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Butunoi Adrian Liviu, 
consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi; 

In baza prevederilor: 
- art.4 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si 

funcţionare a consiliilor locale, cu modificările si completările ulterioare 
- art. 31 alin. (2) din Legea nr.2 1 5/200 1 privind administra ţia publica locala,cu 

modificările si completările ulterioare; 
- art.45 alin.1 şi art.1 15 alin.1 lit ,,bdin Legea nr. 215/2001 privind administra ţia publica 

locala, republicată, cu modificările si completările ulterioare. 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.1. (1) Se completează  comisia de validare a mandatelor cu un membru dup ă  cum 
urmează : 

- 	Se în1ocuiete d-nul Butunoi Adrian —Liviu, ca urmare a încet ării calităţii de 
consilier cu d-nul(d-na) _ 2- 	 &î7 A, Z- 

(2) Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 1/25.06.2016 r ămân în vigoare. 
Art.2 Prezenta hot ărâre va fi adus ă  la îndeplinire prin grija Primarului municipiului 

Tecuci. 
Art.3 Prezenta hot ărâre va fi comunicat ă  celor interesaţi prin grija Secretarului 

Municipiului Tecuci. 

A, 

CONTRASEMNEAZĂ , 
,)J SECRETAR, 

. Fotache V Ierica 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. 53508 din 22.09.2017 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: completarea comisiei de validare a mandatelor de consilier cu un membru. 

Prin H.C.L. nr. 1/25.06.2016 a fost constituit ă  comisia de validare a 
mandatelor de consilier în număr de cinci membrii, iar componenţa acesteia este 

`-' 	după  cum urmează : 
- Diaconu Petronela - Monica 
- Diaconu Vasile 
- Butunoi Adrian Liviu 
- Buliga Bogdan 
- Bulhac Constantin 
Potrivit Ordinului Prefectului nr. 92/20.04.2017 s-a constatat încetarea de 

drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al 
domnului Butunoi Adrian Liviu, consilier local în cadrul Consiliului Local al 
Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi. 

Astfel, se impune completarea comisiei cu un nou membru, întrucât d-nul 
Butunoi Adrian —Liviu nu mai are calitatea de consilier si num ărul comisiei de 

> 

validare aprobat în iunie 2016 este de 5. 
Faţă  de cele de mai sus propun adoptarea acestui proiect privind completarea 

comisiei de validare a mandatelor de consilier cu un membru. 
Prezentul proiect de hot ărâre întrune şte condiţiile legale fapt pentru care îl 

propun spre dezbatere şi aprobare. 

PRIMAR, 
Cătălin Constantin ] 

. 
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:. 	(OMÂNIA 
•1JI)I ŢUL GALJAŢ  

.; 	!JNiCIIUL TECUC 
(>NSLIUL LOCAL 

ROTARAREA NR.1 
Dua 25 iunie 2016 

• 

- ivind:AIegerea niembrilor couaiszei de valzdare a inaiidatelor coaisilzera]lor 
iiIarati alesi Ia alegezile locale din data de 05.06 2016 

• 	Consitiul local al inunicipiului Tecuci, jUdetU1 Ga1ati, intrunit in Sediiita de 
ttituire din data de 25.062016 care are loc in sala de sedinte a U.A.T. 

• Aunicipiut Tecuci la orele 10,00, convocatprin Ordinul rir.184 din 22.06.2016, 
:• iiis dcPrefectuljudetului (3alati. 

Avand in vedere dispozitiite art.31 alin.(2) din Legea adniiiiistratiei publzce 
kaIc nr21512001 republicata, cu modificarile si conipletarile ulterioare. 

___ Âvand in vedere dispozitiile art.4 alin.(3) din OG nr.3512002 pentru aprobarea 
______ aznentului - cadru de orgaaizare si functionare a Coasiliitor locale, 

cuniodiflcari si coinpletari, prin Legea nr.67312002. 
baza preve&rilor art.45 alin.(1) din Legea adaiinistratiei publice locaIe 

1 52001, republicata, cu modilicarile si conipletarile u1terioare 

	

JIOTARASTE 	. 
1 - (1) Aiegerea ineinbrilor coinisiei de validare a inandatelor corisilieritor 

alesi la alegerile locale din daa de 05.061016, in urinatoarea 

.: 

275ţ 7 	- 
oinisia Constituita conform articolului 1 va functiona pe intreaga durata a 

LlIui Consiliului local. 	 .. 

- Prezenta hotarare va fi comumcata persoanelor interesate de catre 
uI uriitatii administrativ-eritoria.. 

DINFE DE SEDINTA 

fLF.Ă. 	• 
nti 
ic/ 4504wy 
rIly . 	77 Staicu Iuliana 
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( F.RNUL ROMANIEI 	 Nesecret 
; M INI STERUL AFACERILOR INTERNE 
l JNSTITUŢIA PREFECTULUI 

..• 	.huleţul GALAŢI 	 Exeinplar .... din 3 

prli ind constatarea încetru de drept, îuauate de expirareâ duratei uorivale, a mandatului 
• 1e consilier local al doniaaului Butuiaoi Adrian-Liviu - CNP 1670927173191, cousilier Iocal îxi 

cadrul Consaliulua Local a1 uiunicipiulua Tecuci, judeţul Galaţx 

Gabriel-Aureiian Panaitescu, prefectul jude ţului Galaţi, numit prin Hotărârea nr. 
744/12.10.2016 a Guvanului Roinniei; 

Având în vedere adresa Partidului Ivlişcarea Populară  nr. 19/23.03.2017, înregistrat ă  la 
lnstituţia Prefecflilui - jude ţul Gataţi cu ar. 2502124.03.2017, prin care s-a solicitat prefectului. 
judeţului Galaţi să  cons(ate, pria ordin, încetarea de drept a inandatului de consilier local,, înainte 
dc expirarea duratei norniale, penliu doninul Butunui Adrian-Livîu, consilier local •în cadrul 
Consilîului Local al niutucipiului Tecuci,, judeţut Galaţi, ca unnare a pierderii calităţii de inembru 
t1 parttdului pe a cănii listă  a fost ales, prîn exciudeiea dia partid .. 

Avnd în vedeve Refeiatu1 nr. 2502/20.042017 îixtocaiit de Serviciului Juridic şi Re1aţi cu 
Pub]icul dîacadzul Inslîtu ţiei Prefectului .-jutleţul Galaţi; 

In confornxitate cu i,revederite axt.9 alîa. (2) lit. ,,1x1 şi art. 12 alin. (3) din Legea 
nr.39312004 prîvîad Statutul aleşilor locali, c*x uxodiicări1e şi couipletările ulterioare; 

Îa teineiul att. 19 alin. (1) Iit. a şi a1 art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340t004 prtvind 
prefectul şi instituţia pvefectului rcpublicată, cu xnodi1cări1e şi eonipletările ulterioare, 

Enaite prczentul 
ORD1: 	 • 

Art.l. Se constat încetarea de dx-ept, înainte de cxpiravea duratei aotznale, a irî ănda.tului de 
coasilier local al dOniJiUIUi Butuiioi AdrianLivîu —CNP 1670927173191, consilier 1ca1 în cadrul 
Consiliului Local aI muiucipiului Tecuci, judeţul Galaţi, ca urznare a pierderii calit ăţii de membru 

partidului  
Art.2. Se dectară  vacant locul de consilier Iocal din cadrul Consiliului Local al inuaicipiului 

Tecuci, .judeţul Galaţi. 
Art.3. SerViCiUI Juridic şi Relaţii cu Publicul va coinunica prezental ordin doninului 

Butunoj Adrian-Ljviu, cu doiniciliul în inuaicipiul Tecuci, str. 1 Decexnbrie 1918 nr. 129, bl. T4A, 
sc. 1, ap. 3, judeţul Galaţi şi Consiliului Local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi. : Ordinui 
pfectu1ui devine executoriu de la data co,nuriic ării către persoanele interesate. 

Art.4. Prezeixtul ordin poate fx atacat la Sec ţia de contencios administrativ şi i.scal a 
Tribunalului Galaţi. 	 , 	 • . 

naitescu 

-tridic, 
Şefs&vici, 

ico1etU 

i4 
	 ex. -20.04.2017 
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