
ROMANIA
JUDETUI, ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JILAVA

HOTARARB
privind validarea mandatului de consilier al domnului Nedelciu Marius

in cadrul Consiliului Local al comunei Jilava

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

10.10.2016;
in conformitate cu prevederile art. 31 alin. (5) din Legea administra{iei publice nr.

21512001 republicat[, cu modificlrile gi complet[rile ulterioare, ale art. 6 alin. (2) din Legea nr.

39312004 privind Statutul alegilor locali modificatd" 9i completatd;

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

I{egulamentului-cadru de organtzare gi funcfionare a consiliilor locale, aprobat[ prin Legea nr.

67312002;
AvAnd in vedere demisia domnului Ionescu Ilie din calitatea de membru al Partidului

Social Democrat, ulterior excluderea din evidenlele Partidului Social Democrat Organizalia

Judeleand, demisia nr. 13694110.10.2016 din funclia de consilier local din cadrul Consiliului
Local Jilava ;i ulterior yacantarea funcliei de consilier local gi a adeverintei Partidului Social

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

domnului Nedelciu Marius,
AvAnd in vedere I-I.C.L. nr.24110.10. 2016 privind incetarea de drept a mandatului de

consilier local din partea Partidului Social Democrat a domnului Ionescu Ilie din cadrul

Consiliului Local al comunei Jilava, ca urmare a demisiei din funclia de consilier local 9i

Itaportul Comisiei de validare.
In temeiul aft. 36 alin. (2) lit.b) coroborat cu alin. (4), lit. a), art. 45 alin.(2) lit. a) 9i a afi.

115 alin. 1 lit. b) din Legea nr.21512007 privind Administralia Public[ Locald, republicat6;

Adoptd prezenta

HOTANARE:

Art.l. Se valideazd mandatul de consilier al domnului Nedelciu Marius in cadrul

Consiiiului Local al comunei Jilava din partea Partidului Social Democrat"

Art. 2. Dupd valid area prevazutd la art. 1, domnul Nedelciu Marius va depune jur[mAntul

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

Art.3. Prezenta hotdrAre poate fi atacatd de cei interesa{i in te
adoptare sau, in cazul celor absenfi de la gedint6, de la comunicare.

PRE$ DE SBDINTA,

Nr. 25 (
Adoptatd in gedinla extraordinard din data 10.10.2016

Cu un numdr de 15 voturi pentru, din I
JII,AVA,ILIIOV

de 5 zile de la

ne za
comunel

silieri prezen{i, din numdrul total de 15 in functie


