ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA ŞARU DORNEI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind validarea unui mandat de consilier local și numirea
într-o comisie de specialitate a consiliului local
Consiliul local al comunei Şaru Dornei, judeţul Suceava ;
Având în vedere referatul constatator înregistrat sub nr. 7937 din 10.11.2016;
În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificările
şi completările ulterioare și ale Legii nr. 115 din 19 mai 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, actualizată, cu modificarile si completarile ulterioare;
În baza adresei nr. 2244 din 29.09.2016 a Filialei Județene Suceava a Partidului Național Liberal,
înregistrată la Primăria comunei Șaru Dornei sub nr. 7008 din 06.10.2016;
În temeiul dispoziţiilor Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului local al comunei
Şaru Dornei, aprobat prin Hotărârea nr. 53/2008;
Având în vedere procesul-verbal al Comisiei de validare a Consiliului Local al Comunei Şaru Dornei
privind propunerea de validare a mandatului de consilier local al domnului Lostun Ovidiu Dumitru;
Prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
În temeiul prevederilor art. 31 alin.(3) și alin. (4), art. 31^1 , art. 45 şi art. 115 alin. (1), litera b) din Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se validează mandatul de consilier local al domnului LOSTUN OVIDIU DUMITRU, supleant înscris
pe lista electorală a Partidului Național Liberal la alegerile Consiliului Local al Comunei Şaru Dornei din 5 iunie
2016.
Art.2. Se numeşte domnul LOSTUN OVIDIU DUMITRU în comisia pentru pentru învăţământ, sănătate şi
familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, sport, culte, protecţie copii.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată în termen de 5 zile la instanţa de contencios administrativ.

Preşedinte de şedinţă,
Dragoș-Ion RUSU

Şaru Dornei, 6 ianuarie 2017.
Nr. 1.

Contrasemnează,
Secretar,
Ştefan NEGREA

