ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
CORNATELU
HOTARARE
privind validarea mandatului unui consilier local
Consiliul Local Cornatelu, intrunit in ~edinta de ordinara, astazi 28.02.2018, jude1UI
Dlmbovita;
Avand in vedere:
- Demisia domnului Iordache Florin din funetia de consilier local ales pe listele PSD,
inregistrata cu nr. 213/22.01.2018;
- Hotararea Consiliului Local nr. 16 din 28.02.2018 privind incetarea de drept a
mandatului de consilier local al domnului Iordache Florin ~i declararea vacanta a
locului consilierului in cauza;
- Procesul -verbal al Comisiei de validare a Consiliului local Comatelu;
- Procesul-verbal de constatare a rezultatului alegerilor pentru functia de consilier
al consiliului local des:fa~urate in data de 5 iunie 2016, in comuna Comatelu;
- Hotararea nr. 3 din 8.07.2016 privind declararea ca legal constituit a Consiliului
local al comunei Comatelu;
Raportul secretarului comunei nr. 607/22.02.20 18 ~i expunerea de motive a
primarului nr.608/22.02.2018;
- Prevederile art. 6 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul ale~ilor locali, cu
modificarile ~i completarile ulterioare;
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;
In temeiul prevederilor art.31 /\1, art.32, art.36 alin.1, artA5 alin.1 ~i art.115, alin.(1),
litera b) din Legea nr.215/200 1 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile
~i completarile ulterioare,
HOTARA$TE:
Art. 1. - Se valideaza mandatul de consilier local al doamnei MARlN DOINA 
candidat pe lista PSD la alegerile locale din 5 iunie 2016, pe locul ramas vacant in urma
incetarii de drept a mandatului domnului Iordache Florin.
Art.2. -= Doamna Marin Doina,va fi membru In cadrul Comisiei pentru activitati
social-culturale,culte,lnvatamant,sanatate ~i familie,munca ~i proteetie sociala,protectie
COpll.

Art.3. Prezenta hotarare poate fi atacata de catre cei interesati la Tribunalul
Dambovita, Seqia Comerciala ~i de Contencios Administrativ in termen de 5(cinci) zile
de la adoptare, sau dupa caz de la comunicare.
ArtA. Prezenta hotarare se comunica prin grUa secretarului comunei, Primarului
comunei Comatelu, Institutiei Prefectului Judetul Dambovita ~i doamnei Marin Doina.
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