
ROMANIA
JUDETUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JILAVA

HOTARARE
privind validarea mandatului de consilier al domnului Dinu Marcel

in cadrul Consiliului Local al comunei Jilava

Consiliul local al comunei Jilava, intrunit in sedinfa extraordinar[ din data de

05.09.2016;
in conformitate cu prevederile ar1. 31 alin. (5) din Legea administratiei publice nr.

21512001republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, ale art. 6 alin. (2) din Legea nr.

39312004 privind Statutul alepilor locali modificatd qi completatd;

finAnd cont de prevederile Ordonanfei Guvernului nr. 3512002, privind aprobarea

Regulamentului-cadru de organizare qi funclionare a consiliilor locale, aprobatd prin Legea nr.

67312002;
AvAnd in vedere demisia domnului Adrian Moise din calitatea de membru al Partidului

Miscarea Populara, ulterior excluderea din evidenlele Partidului Miscarea Populara Organizalia

Judefeand, demisia nr. 12026130.08.2016 din funclia de consilier local din cadrul Consiliului
Local Jilava qi ulterior vacantarea funcliei de consilier local gi a adeverintei Parlidului Miscarea

Populara privind propunerea pentru a fi validatd in funclia de consilier local al comunei Jilava a

domnului Dinu Marcel,
AvAnd in vedere H.C.L. nr. 18 din 05 septembrie 2016 privind incetarea de drept a

mandatului de consilier local din parltea Partidului Miscarea Populara a domnului Adrian Moise

din cadrul Consiliului Local al comunei Jilava, ca urmare a demisiei din funclia de consilier local

gi Raportul Comisiei de validare.
In temeiul art. 36 alin. (2) lit.b) coroborat cu alin. (4), lit. a), aft. 45 alin.(2) lit. a) gi a art.

115 alin. 1 lit. b) din Legea nr.21512001privind Administralia Publicd Locald, republicatd;

Adoptd prezenta

TIOTANARE:

Art.l. Se valideaz[ mandatul de consilier al domnului Dinu Marcel in cadrul Consiliului
Local al comunei Jilava din partea Paaidului Miscarea Populara.

Art. 2. Dupd validarea prevazutd la art. I, domnul Dinu Marcel va depune jurdmdntul

conform arL. 32 alin.(1) din Legea nr.21512001 a adminstraliei publice locale, republicatd.

Art.3. Prezenta hotdrdre poate fi atacatd de cei interesa(i in termen de 5 zile de la
adoptare sau, in cazul celor absenli de la ge in[6, de la comunicare.

PRBSE EDINTA,
Contr ne za
Secrdta comunel
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Adoptatd in gedinta extraordinard din data de 05.09.201 6

Cu un numdr de 16 voturi pentru, din I Tconsilieri prezenli, din numdrul total de l7 in funcJie
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