ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNA-TELU

HOTA-RARE
privind validarea mandatului unui consilier local
Consiliul Local Cornatelu, Intrunit In

~edinta

ordinara, astazi 16 mai 2019;

Avand In vedere:
Demisia domnului Tache Liviu, consilier local ales pe listele PNL, cu nr.112/2.04.2019;
Adresa PNL, Organizatia Judeteana Dambovita, cu nr.113/2.04.2019, Inregistrata cu nr.
1052/4.04.2019;
Hotararea Consiliului Local nr. 16 din 16.05.2019 privind Incetarea de drept a mandatului
de consilier local al domnului Tache Liviu ~i declararea vacanta a locului consilierului In
cauza;
Procesul -verbal al Comisiei de validare a Consiliului local Cornatelu;
Procesul-verbal de constatare a rezultatului alegerilor pentru functia de consilier al
consiliului local desfa~urate In data de 5 iunie 2016, In comuna Cornatelu;
Hotararea nr. 3 din 8.07.2016 privind declararea ca legal constituit a Consiliului local al
;j.
comunei Cornatelu;
Raportul secretarului comunei nr. 1071/5.04.2019 ~i expunerea de motive a primarului
nr.l072/5.04.2019;
Prevederile art. 6 din Legea nr. 39312004 privind Statutul ale~ilor locali, cu modificarile ~i
compleHirile ulterioare;
rapoartele de avizare ale comisiei de specialitate din cadrul consiliului local;

In temeiul prevederilor art.31 1\1, art.32, art.36 alin.l, art.45 alin.l ~i art.115, alin.(l), litera b)
din Legea nr.21512001 a administratiei pub lice locale, republicata cu modificarile ~i completarile
ulterioare,
HOTA-RA~TE:

Art.I. - Se valideaza mandatul de consilier local al doamnei ION ROXANA-NICOLETA 
candidat pe lista PNL la alegerile locale din 5 iunie 2016, pe locul ramas vacant In urma Incetarii de
drept a mandatului domnului Tache Liviu.
Art.2. - Doamna Ion Roxana Nicoleta,va fi membru In cadrul Comisiei pentru protectie
mediu ~i turism , juridica ~i de disciplina.
Art.3. Prezenta hoHirare poate fi atacata de catre cei interesati )a Tribunalul Dambovita,
Sectia ComerciaHi ~i de Contencios Administrativ In term en de 5(cinci) zile de la adoptare, sau dupa
caz de la comunicare.
Art.4. Prezenta hotarare se comunica prin grija secretarului comunei, viceprimarului
comunei Cornatelu, Institutiei Prefectului Judetul Dambovita ~i doamnei Ion Roxana Nicoleta.
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