R O M ÂN I A
J U D E Ţ U L C O N S T AN Ţ A

COMUNA CORBU – CONSILIUL LOCAL
Str. Principală Nr. 38, Loc. Corbu, Jud. Constanţa, Cod poştal 907085, CIF 4707714
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HOTARARE
privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului local al
comunei Corbu al doamnei Nahornie Laura
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă ordinară,
astăzi, 28.10.2016;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu, domnul
Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de secretarul comunei Corbu;
- Raportul comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local Corbu;
- Procesul-verbal al comisiei de validare nr.422/28.10.2016 din cadrul Consiliului local
al comunei Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
Avand in vedere:
- adresa Institutiei Prefectului –judetul Constanta nr.19896/06.10.2016 inregistrata la
Primaria comunei Corbu sub nr.8177/08.10.2016 prin care ne comunica faptul ca a fost
emis Ordinul Prefectului judetului Constanta nr.453/05.10.2016 privind constatarea
incetarii de drept, inainte de termen, a mandatului de consilier local in cadrul Consiliului
Local al comunei Corbu al domnului Halici Vasile si declararea ca vacant a locului de
consilier local;
- adresa Partidului National Liberal-Filiala Teritoriala Constanta inregistrata la Primaria
comunei Corbu sub nr.8263/12.10.2016 prin care se confirma calitatea doamnei Nahornie
Laura de membru supleant pe lista de cadidati a Partidului National Liberal;
In conformitate cu prevederile art.9 alin.2) lit.h^1 si art.12 alin.3) ale Legii
nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, actualizata coroborate cu cele ale O.G.
nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a
consiliilor locale, actualizata;
In temeiul dispozitiilor 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, actualizata;
În baza dispoziţiilor art.31 alin.3) si alin.5), art.31^1 ;art.45 alin.1) si art.115 din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTARASTE:

Art.1 Se valideaza mandatul de consilier local al doamnei Nahornie Laura, membru
supleant pe lista de candidati a Partidului National Liberal la alegerile locale din 05 iunie
2016.
Art.2 Doamna Nahornie Laura va face parte din comisia nr.2 pentru administratie publica
locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor.
Art.3 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesaţi la Tribunalul Constanta în
termen de 5(cinci) zile de la adoptare, sau după caz de la comunicare.
Art.4 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei Prefectului –
judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un exemplar va fi depus
la dosarul sedintei, un exemplar doamnei Nahornie Laura si un exemplar domnului
primar. Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi ,,pentru’’, 1 ,,abţinere’’ şi 0 voturi
,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15 consilieri în funcţie.
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