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HOTĂRÂRE
privind modificarea componentei comisiei de validare a Consiliului Local Corbu
desemnata prin H.C.L. nr.01/26.06.2016
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă ordinară,
astăzi, 22.02.2018;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu, domnul
Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de secretarul comunei Corbu;
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
Având in vedere Referatul de specialitate intocmit de secretarul comunei Corbu ca
urmare a emiterii Ordinului Prefectului nr.700/27.11.2017 privind constatarea incetarii de
drept, inainte de termen, a mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local al
comunei Corbu al domnului Murariu Stelica si declararea ca vacant a locului de consilier
local;
Analizand continutul H.C.L. nr.1/26.06.2016 privind constituirea comisiei de validare
a Consiliului Local Corbu care va functiona pe intreaga durata a mandatului consiliului
din care reiese faptul ca domnul Murariu Stelica avea calitatea de membru al comisiei.
In temeiul prevederilor Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, actualizata
coroborate cu cele ale OUG nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare şi funcţionare a consiliilor locale, actualizata.
In conformitate cu prevederile art.31 alin.2), 3) si 4) , art.45 alin.1) si art.115 alin.1
lit.b) din Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:
Art.1. Modificarea Comisiei de validare a Consiliului Local Corbu desemnata prin H.C.L.
nr.01/26.06.2016 adoptata de Consiliul Local Corbu in sedinta de constituire din data de
26 iunie 2016, in sensul ca va avea urmatoarea componenta:
Presedinte

-Nistorache Nicusor

Secretar

-Orasanu Stefania Larisa

Membrii

-Luminare Vasile
-Misu Cristian
-Vartolomei Eugen

Art.2 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 domnului primar. Se publica pe site-ul propriu si se
afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0 voturi
,,împotrivă’’ din cei 14 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 14 consilieri în funcţie.

NR. 01
DATA 22.02.2018

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
Nistorache Nicusor

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
jr. Şotreanu Mirela

