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Nr.60/28.02.2020

HOTARARE
Referitor la: validare mandat consilier local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, intrunit in *edinta ordinard din data
de 28.02. 2020;

•

•

Avand in vedere:
- ordinul prefectului nr.106/26.02.2020 inregistrat la Consiliul Local sub nr.19/27.02.2020 privind
" constatare incetare de drept a mandatului de consilier local i declarare ca vacant al locului
acestuia";
- adresa nr.616/18.02.2020 emisa de Partidul Alianta Liberalilor i Democratilor, inregistrata la
Consiliul Local al municipiului Slatina sub numArul 16/18.02.2020;
- referatul de aprobare al Primarului municipiului Slatina nr.19034/27.02.2020;
- raportul de specialitate al Compartimentului A.P.L., Acte Administrative, Arhiva
nr.19036/27.02.2020;
- 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
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 alin.(1)§i alin.(14), art. 139 alin.(1) i art.196 alin.1
lit, a)din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTARASTE:

Art.! Se valideaza mandatul de consilier local al domnului STOICHICESCU Dan
Laurentiu, membru al Partidului Alianta Liberalilor i Democratilor, pe locul ramas vacant al
domnului MACESANU Alexandru, in urma pierderii calitatii de membru al Partidului Alianta
Liberalilor §i Democratilor.
Art.2 Consilierul nominalizat in prezenta hotArare Ii va desNura activitatea in conformitate
cu prevederile Regulamentului propriu de organizare i functionare al Consiliului Local al
municipiului Slatina i cu legislatia in vigoare.
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Art.3 Prezenta hotarare se comunica la:
- Institutia Prefectului - Judetul Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Secretarul municipiului Slatina;
- Persoana nominalizala la art. 1.
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Hotrirfirea a fost adoptata cu 19 voturi „PENTRU"
19 - consilieri prezenti
1 - consilier absent
20 - consilieri in functie.

•

Avizat de legalitate
Secretar general al municipiului Slatina,
Mihai - Ion MITA

