
ROMANIA
JUDETUL BACAU

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TARGU TROTUS

H O T A R A R E A NR.15 DIN 28.02.2019

privind validarea mandatului de consilier local al domnului SABAU DORINEL in cadrul

Consiliului Local al comunei TArgu Trotug, candidat la alegerile locale din iunie 2016 pe lista
Uniunii Nalionale pentru Progresul RomAniei

Consiliul Local al comunei TArgu TrotuE, judeful Bacdu, intrunit in qedin[a ordinard din
data de 28.02.2019,

Avand in vedere:
o Ordinul Prefectului - judefului Baciu m.92 dinL4.02.2019 privind constatarea incetdrii

cle drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al

clomnului Barote Mihai, Consilier local in cadrul Consiliului local al comunei TArgu

Trotug, Judelul Bacdu, precum qi declararea locului de consilier local vacant,
. Adresa Uniunii Nafionale pentru Progresul RomAniei - Organizatia Judeleand Bacau

nr.006/26.01.201,9 inregistratd la Primaria comunei Tirgu Trotug cu nr. 1.047 din26.02.201.8

prin care formatiunea politica a confirmat calitatea de membru UNPR qi ca se afla pe lista

de supleanti la alegerile locale clin iunie 201,6;

o Expunerea cie motive inregistratd cu nr. 1052 din 2O.02.2019 cu privire la propunerea de

valiclare a clomnului Sabau Dorinel pentru mandatul de consilier local a1 Consiliului
Local al comunei Tirgu TrotuE;

o Raportul Comisiei de validare a Consiliului local nr. 1737/28.02.2019 prin care se

propune validarea mandatului c1e consilier local al domnului Sabau Dorinel - supleant pe

lista Uniunii Nafionale pentru Progresul RomAniei la alegerile din iunie 201,6;

- Avizul Comisia pentru urbanism qi amenajarea teritoriului, administrarea clomeniului public
qi privat, protectia mediului, agrement si conservarea monumentelor, inregistrat sub nr.1116

din28.02.2l)79;
- Avizul Comisia juridicd, pentru administralie publicd, qtiinfd, invdldmant, culturS, sport,

tineret, culte, sdndtate, protecfie social6, apararea ordinii qi liniqtii publice, respectarea

drepturilor qi libertdfilor cetdfenilor, inregistrat sub nr. 1117 din 28.02.201,9;

-Avizul Comisiei pentru studii qi prognoze economico-sociale, buget-finante, comert,

prlatizare, realizarea lucrdrilor publice, inregistrat sub nr.111B clin 28.02.2079 .

Potrivit prevederilor:
. preveclerile art. 6 si 7 din Legea nr. 393 / 2004 privind statutul alesilor locali , cu

modificarile si completarile ulterioare;
. prevederile art.3lnL si art.32 din Legea nr.275/2001 a adrninistraliei publice

localerepublicatd, cu modificari si completari;

In temeiul clispoziliilor art. 48, alin. (2), art.l\S, alin. (1), lit. b) clin Legea nr.2'15/2001a
aciministraliei publice locale, republicatd, cu moclificarile si completarile ulterioare,



HOTARASTE:

Art. 1. Validarea mandatului cle consilier local al domnului SABAU DORINEL - supleant pe
lista Uniunii Nafionale pentru Progresul RomAniei, la alegerile din luna iunie 2016.
Art.2. Se rnoclifica Hotararea Consiliului Local al comunei TArgu TrotuE nr.6/ 40 din 25.06.2076
privind constituirea comisiilor cle specialitate ale Consiliului local al comunei TArgu Trotug, la
art.7, alin.ll, pct.4), in sensul cd in locul clomnului Barote Mihai va fi trecut dl. Sabau Dorinel.
Art. 3. Prezenta hotArAre poate fi atacatd in termen de 5 zile cle la adoptare la instanta de
contencios administrative.
Art. 4 Prezenta Hotarare se comunica prin grija Secretarului Comunei Tg. Trotus, Primarului
Comunei Tg. Trotus, Institutiei Prefectulului - Judetul Bacau, Comisiei de validare a
manclatelor de consilier local din cadrul Consiliului local al comunei Tirgu Trotug, Biroului
contabilitate, d-lui Sabau Dorinel si se aduce la cunostinta publicd in conditiile legii.
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