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Nr. 361/14.10.2019

HOTARARE

Refer itoare la: validare mandat consilier local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, intrunit in §edinta extraordinara din data de
14.10.2019;

Avand in vedere:
- Hotararea Consiliului Local al municipiului Slatina nr.355/24.09.2019 referitoare la constatare
Incetare de drept a mandatului de consilier local si declarare ca vacant al locului acestuia;
- adresa nr.198/23.09.2019 emisa de Partidul Social Democrat, inregistrata la Consiliul Local al

• municipiului Slatina sub numarul 83/24.09.2019;
- referatul de aprobare al Primarului municipiului Slatina nr. 84829/02.10.2019;
- raportul de specialitate al Compartimentului A.P.L., Acte Administrative, Arhiva nr.84832/02.10.2019;
- prevederile art 100 alin.33 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice
locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum §i pentru
modificarea §i completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul ale§ilor locali;
- prevederile art.602 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, coroborat cu prevederile cu art.
32 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001;
- avizul favorabil al comisiei juridice §i de disciplind din cadrul Consiliului Local al municipiului
Slatina.

In conformitate cu prevederile art. 129 aim. (1) §i alin. (14), art. 139 aim. (1) i art.196 alin.(1) lit.
a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTARASTE:

Art.1 Se valideaza mandatul de consilier local al domnului TITA Dumitrel Victor, membru al
• Partidului Social Democrat, pe locul amas vacant ca urmare a demisiei doamnei BRATOI Iohana -

Raluca.
Art.2 Consilierul nominalizat in prezenta hotardre Ii va desfa.§ura activitatea in conformitate cu
prevederile Regulamentului propriu de organizare §i functionare al Consiliului Local al municipiului
Slatina §i cu legislatia in vigoare.
Art. 3 Prezenta hotarare se comunica la:
- Institutia Prefectului - Judetul Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Secretarul municipiului Slatina;
- Persoana no 1

  4N*
* ContrasemneazA,

Pre$Odine d i n Secretar general al municipiului Slatina
Mihai - Io IDI

\eV
r surtik
S,

HotArarea a 1. Fut.:•:- • a cu 16 voturi „ PENTRU ".
16 - consilieri prezenti
4- consilieri absenti
20 - consilieri in functie.


