ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL
HOT Ă RÂREA Nr./
Din ,9 09.2017
,

Y.

Priviud : validarea ,nandatului de consilier local aI doa,nni Lovin
Valeria Olinipia.
Consiliul local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţa
ordinară, în data de 29.09 .2017;
Având în vedere:
- procesul —verbal al cotnisiei de vatidare coastituit ă în baza H.C.L.
nr.1125.062016, înregistratsub nr.6(J28.09.2017;
- Ordinul Prefectului nr.. 218/30.082017 privind constatarea încetării de
drept, înainte de expirarea duratei noiinale, a mandatului de consilier local al
domnului Coman Floiin,, consilier local în cadrul Consiliului Local al
Municipiului Tecuci,judeţul Galaţi;
- prevederile art.31, alin.3 si 5 si art.32 din Legea nr.. 215/2001 privind
adininistraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările si completările
ulterioare;
- prevederile art.54 alin.(1) şi (2) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publica locala, republicată în 2007, cu inodificările şi cotnpletările
ulterioare;
În baza ait.45 alinl şi art 1 15, alia. 1, lit bdin Legea nr.215/2001
privind adininistiaţia publica locala, republicată în 2007, cu inodilîcările si
coinpletările ulterioare.

HOT Ă R ĂŞ TE:

Art. unic. Validarea ,nandatului de consilier Iocal aI doainnei
Lovui Valeria - Oliaupia.
DE ŞEDJNŢĂ,
inel Mihai.
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CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
FotachTi.rica

JUR Ă MÂNT

Subsemnata Lovin Valeria - Oiimpia, consilier local prin validarea
mandatului, în baza, H C. L. nr.

«!

201 7, în conformitate cu

prevederile art. 32, alin. 1 din Legea nr. 21512001, republicată, depun prezentul
jurământ:
Jur să respect constituţia si legile ţării ei să fac, cu bună credinţă,, tot
ceea ce stă în puterile s i priceperea inea peniru binele locuitorilor municipiului
Tecuci.
Asa să-nii ajute Dumnezeu!

Data 29092017

Semn ăţ

Preedinte de fedintâ,
Martin C1Miai
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Nr.

din 28.09. 2017

Către,
Domnioara Secretar a U.A.T. Municipiul Tecuci: Fotache
Valerica

Urmare a adresei nr. 38/05.09.2017 a P.M.P. înregistrate la Consiliul
Local Tecuci sub nr. 191/05.09.2017 si a adresei nr 198/06.09.2017 a d-lui
Coman Florin, comisia de validare s-a întrunit în data de 28.09.2017, orele
15°° si a încheiat următoarele procese —verbale, pe care le anexez al ăturat:

- copie proces-verbal nr.
- proces-verbal nr.

J4

128.09.2017 - în format olograf;
/28.09.2017 privind validarea/ .inalca doaninei

Lovin Valeria -Oliinpia;
Cu stimă,

Consilier juridic,
ia Cristina
Poi
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OMANIA

MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE VALIDARE
PROCES -VERBAL
Încheiat astăzi 28.09.20 1 7 cu ocazia valid ării/invalidării mandatului de
consilier local al doarnnei Lovin Valeria Olimpia.
-

Comisia, avnd în vedere prevederile Ordinului Prefectului nr.
218/30.08.2017 prin care se constat ă încetarea de drept, înainte de expirarea
duratei normale, a mandatului de consilier local al doarnnei Lovin ValeriaOlimpia, precum si adresa înregistrat ă la Municipiul Tecuci
sub nr. 191/05.09.2017 a Partidului Micarea Populară

-

-

Consiliul Local

Filiala Judeţeană

Galaţi, prin care s-a comunicat faptul c ă următoarea persoană desemnată să
reprezinte P.M.P. în Consiliul local Tecuci este doamna Lovin Valeria-Olimpia
Comisia constată că sunt/nu=suat întrunite condi ţiile prevăzute de art.3 1,
alin.3i 5 din Legea nr. 2 1 5/200 1 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările si complet ările ulterioare, si propune
validarea/ invMu
'kwéa mandatului de consilier local al doamnei Lovin ValeriaOlimpia.
Comisia de validare examinând documentaţia privind legalitatea alegerii
consilierului mai sus menţionat avizează pentru va1idareahua1i4-1irea cu
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voturi pentru;
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împotrivă

d

i

abţineri.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Comisia de validare:

Diaconu Petronela Monica
Buliga Bogdan
Bulhac Constantin
Diaconu Vasile
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