ROMANIA
JUDETUL CI-UJ
COMLINA BELI$
CONSILIUL LOCAL

HoTARAREA

NR.IO
DIN 02 FEBRUARIE 2018

privind validarea unui mandat de consilier local

Consiliul local al comunei Belis, judetul Cluj, intrunit in sedinta ordinara
din data

de 02 februarie 2018;

Avand in vedere: - incetarea de drept a mandatului de consilier din
cadrul
Consiliului Local al comunei Belis al domnului Popsea Iosif - Razvan,
constatata prin Hotararea
nr. 9 din 02 februarie 2018 aConsiliului Local Belii;
- Expunerea de motive a primarului, inregistratd sub nr. 362
din 25.01.201g;
-Raportul de specialitare intocmit de inloiuitorul secretarului comunei,
inregistrat sub
nr' 363 din 25.01 .2018, precum si avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Belis;
Tinand cont de adresa Partidului Social Romanesc - Filiala Cluj, nr.1 din
25.01.201g
si inregistrata la Primaria comunei Belis sub nr.372 din 25.01.201g;
Avand in vedere procesur verbal al comisiei de validare;
-prevederile art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru
alegerea
autoritatilor administraliei publice locale, pentru modificarea Legii administraliei
publice l|cale
nr' 21512001, precum gi pentru modificarea gi completarea Legii nr. 39312004 privind
Statutul
alegilor locali, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
-prevederile art' 6 alin. (2) si (3) din Legea 3g3l2}o4, privind Statutul
aleqilor locali,
cu modificdrile gi completdrile ulterioare:
In temeiul prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr.2l5/2001 privind administratia
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:
Art.l.

Se valideaza mandatul de consilier local al domnului Mihut Gheorghe-Radu,
candidat pe lista Partidului Social Romanesc la alegerile locale din 05 iunie
2016, pe locul ramas

vacant in urma incetarii de drept a mandatului de consilier local din cadrul
Consiliului local al
comunei Belis al domnului Popsea Iosif-Razvan, inainte de expirarea duratei
normale a
mandatului, ca urmare a lipsei nemotivate de la trei sedinte ordinars consecutive
ale consiliului
local.

Art.2. Domnul Mihut Gheorghe-Radu, va face parte din Comisia pentru agricultura,
activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia'mediului
si turism
in locul, domnului Popsea Iosif-Razvan.

Art'3'

Ptezenta hotarare poate fi atacata de cei interesati la instanta
de contencios
administrativ (Tribunalul cluj) in termen de 5 zile de la adoptare,
sau dupa cazde la comunicare.
Art'4' Prezenta hotarare va fi comunicata Prefectului Judetului tlrl, p.i*urrlui
comunei
Belis si domnului consilier.
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Prezenta hotarare a fost adoptata cu:

-Nr.consilieri alesi: 9
-Nr.consilieri in functie: 8
-Nr.consilieri prezenti: 8
-Nr.voturi "pentru" :
8
-Nr.voturi " impotriva ": 0
-Nr.voturi " abtineri " : 0
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