ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTARARE
privind validarea in functia de consilier local a dlui OITA DUMITRU ca urmare a
vacantarii mandatului dlui Ilinca Valeriu

Consiliul Local Murfatlar intrunit in sedinta ordinara azi, 21.12.2011;
Vazand:
- Cererea de demisie a dlui .consilier Ilinca Valeriu inregistrata sub
nr. 7989/28.11.2011
- Procesul verbal al comisiei de validare din cadrul Consiliului Local al
orasului Murfatlar.
- Adresa nr.199/29.11.2011 a Partidului Social Democrat prin care
se confirma calitatea dlui Oita Dumitru de membru supleant pe lista
de candidati a Partidului Social Democrat si inregistrata sub nr
8060/29.11.2011 la Primaria orasului Murfatlar .
- Avizul comisiei nr.3;
In conformitate cu prevederile O.G. 35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului cadru de organizare si functionare a Consiliului Local aprobat prin
Legea nr.673/2002 cu modificarile si completarile ulterioare , Legea nr.393/2004
privind statutul alesilor locali cu modificarile si completarile ulterioare.
In temeiul prevederilor art.96 (9) din Legea nr.67/2004 pentru
alegerea autoritatilor administratiei publice locale cu modificarile si completarile
ulterioare, art. 9 , art. 12 din Legea nr.393/2004 privind statutul alesilor locali cu
modificarile si completarile ulterioare , art. 31 alin.3 , art.45, art.115 alin.1 , lit.b din
Legea nr.215/2001 - legea administratiei publice locale, republicata in anul 2007,
Consiliul Local Murfatlar ;
HOTARASTE :
Art.1. - Validarea mandatului de consilier local pentru dl. Oita
Dumitru , ca urmare a constatarii incetarii de drept a mandatului dlui. Ilinca Valeriu
care a demisionat .
Art.2. – Dl. Consilier Oita Dumitru va face parte din comisia
nr. 1 pentru dezvoltarea economico-sociala, buget-finante, administrarea domeniului
public si privat, agricultura, gospodarie comunala .
Art.3. - Secretarul orasului Murfatlar va comunica prezenta
hotarare factorilor interesati.
- Prezenta hotarare a fost adoptata cu ___ voturi pentru,
_______abtineri, ____________ voturi impotriva.
PRESEDINTE,

VIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR
FLORIN VINTILA

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA
NR. 128 DIN 21.12.2011
privind validarea in functia de consilier local a dlui OITA DUMITRU , ca urmare a
vacantarii mandatului dlui Ilinca Valeriu
Consiliul Local Murfatlar intrunit in sedinta ordinara azi, 21.12.2011;
Vazand:
- Cererea de demisie a dlui. consilier Ilinca Valeriu inregistrata sub nr.
7989/28.11.2011
- Procesul verbal al comisiei de validare din cadrul Consiliului Local al
orasului Murfatlar.
- Adresa nr.199/29.11.2011 a Partidului Social Democrat prin care se
confirma calitatea dlui Oita Dumitru de membru supleant pe lista de
candidati a Partidului Social Democrat si inregistrata sub nr
8060/29.11.2011 la Primaria orasului Murfatlar .
- Avizul comisiei nr.3;
In conformitate cu prevederile O.G. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului
cadru de organizare si functionare a Consiliului Local aprobat prin Legea nr.673/2002 cu
modificarile si completarile ulterioare , Legea nr.393/2004 privind statutul alesilor locali cu
modificarile si completarile ulterioare.
In temeiul prevederilor art.96 (9) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea
autoritatilor administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, art. 9 , art.
12 din Legea nr.393/2004 privind statutul alesilor locali cu modificarile si completarile
ulterioare , art. 31 alin.3 , art.45, art.115 alin.1 , lit.b din Legea nr.215/2001 - legea
administratiei publice locale, republicata in anul 2007, Consiliul Local Murfatlar ;
HOTARASTE :
Art.1. - Validarea mandatului de consilier local pentru dl. Oita Dumitru , ca
urmare a constatarii incetarii de drept a mandatului dlui. Ilinca Valeriu care a demisionat .
Art.2. – Dl. Consilier Oita Dumitru va face parte din comisia nr. 1 pentru
dezvoltarea economico-sociala, buget-finante, administrarea domeniului public si privat,
agricultura, gospodarie comunala .
Art.3. - Secretarul orasului Murfatlar va comunica prezenta hotarare factorilor
interesati.
- Prezenta hotarare a fost adoptata cu _15__ voturi pentru, _______abtineri, ______- ______ voturi impotriva.

PREŞEDINTE,
IlIE CONSTANTIN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
FLORIN VINTILĂ

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
REFERAT

la proiectul de hotărâre privind validarea in functia de consilier local a
dlui Oita Dumitru ca urmare a vacantarii mandatului dlui Ilinca Valeriu
Prin proiectul de hotărâre se ia act de încetarea mandatului de consilier local a dlui
Ilinca Valeriu
înainte de expirarea duratei normale a acestuia, ca urmare a demisiei
acestuia din funcţia de consilier local, înregistrată la sediul Primăriei orasului Murfatlar sub
nr. 7989/28.11.2011, precum şi validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al
orasului Murfatlar a dlui Oita Dumitru .
Potrivit prevederilor art.96, alin.(9) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, “
candidaţii înscrişi în liste, care nu au fost aleşi, sunt declaraţi supleanţi în listele
respective. În caz de vacanţă a mandatelor de consilieri aleşi pe liste de candidaţi,
supleanţii vor ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt înscrişi în liste,
dacă, până la data validării mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidul politic
pe listele cărora au candidat supleanţii confirmă în scris, sub semnătura conducerii
judeţene a partidului politic, că supleanţii fac parte din partidul politic respectiv.”
De asemenea, conform art.31, alin.(3) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „comisia de validare
examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier şi propune consiliului local validarea
sau invalidarea mandatelor”.
Filiala Judeţeană a Partidului Social Democrat , prin adresa cu nr 199/29.11.2011 si
înregistrata la Primăria orasului Murfatlar sub nr.8060/29.11.2011, ne-a comunicat faptul că
următoarea persoană de pe listele cu propuneri de candidaţi ai Partidului Social Democrat
care au stat la baza alegerilor locale din 2008, care întruneşte condiţiile legale pentru a fi
validat în funcţia de consilier în cadrul Consiliului local al orasului Murfatlar , este dl. Oita
Dumitru .
Având în vedere prevederile legale sus menţionate, propunem validarea
mandatului de consilier în Consiliul Local al orasului Murfatlar a dlui Oita Dumitru , declarat
ca supleant pe lista Partidului Social Democrat .
Proiectul de hotărâre este reglementat juridic prin prevederile art.96, alin.(9) din
Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art.9 şi ale art.12 din Legea nr.393/2004 privind
statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.31 şi ale
art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si
completarile ulterioare.

PRIMAR ,
GHEORGHE COJOCARU

SECRETAR ,
FLORIN VINTILA

PROCES – VERBAL
Al comisiei de validare din Consiliul Local Murfatlar
Incheiat azi 21.12.2011.

Avand in vedere incetarea de drept a mandatului de consilier
pentru dl Ilinca Valeriu ca urmare a demisiei acestuia , comisia
procedeaza la verificarea legalitatii mandatului pentru urmatorul membru
supleant dl. Oita Dumitru .
Partidul Social Democrat confirma prin adresa cu nr.
199/29.11.2011 si inregistrata sub nr. 8060/29.11.2011 ca dl. Oita
Dumitru este membru PSD si figureaza ca membru supleant pe lista de
candidati .
Comisia constata ca sunt indeplinite conditiile prevazute de Legea
nr. 67/2004 cu modificarile si completarile ulterioare si propun validarea
dlui Oita Dumitru in functia de consilier.

COMISIA DE VALIDARE:
COZMA ALEXANDRU
VELEA HARALAMBIE
ZAMOSTEANU GEORGICA

JURAMANT

“ JUR SA RESPECT CONSTITUTIA SI LEGILE
TARII SI SA FAC , CU BUNA-CREDINTA , TOT
CEEA CE STA IN PUTERILE SI PRICEPEREA
MEA
PENTRU
BINELE
LOCUITORILOR
ORASULUI MURFATLAR . ASA SA – MI AJUTE
DUMNEZEU.”

Data,
Numele si prenumele,

Semnatura,

