
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICI1IUL TECUCI 
CONSIL1IUL LOCAL 

HOT Ă RÂREA Nr. 
05.2017 

Privind : validarea mandatului de consilier local al domnului 
Matei Dra2omir Lucian. 

Consiliul local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţa 
ordinară, în data de 25.05 .2017; 

Având în vedere: 
- procesul —verbal al comisiei de validare constituit ă  în baza H.C.L. 

nr.1125.06.2016, îriregistrat sub nr. 149/24.05.2017; 
- Hotărârea Consiliului Local nr. /00/25.05.2017 privind constatarea 

încetării de drept, înainte de termen a mandatului de consilier local al domnului 
Pârvu Constantin; 

- prevederile art.3 1, alin.3 si 5 si art.32 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică  locală, republicată  în 2007, cu modificările si completările 
ulterioare; 

- prevederile art.54 alin.(1) şi (2) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publica locala, republicată  în 2007, cu modificările si completările 
ulterioare; 

In baza art.45 alin.1 şi art.1J5, alin.1, lit ,,bdin Legea nr.215/2001 
privind administraţia publica locala, republicat ă  în 2007, cu modifieările si 
cornpletările ulterioare. 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art. unic. Validarea mandatului de consilier local al domnului 
Matei Dragomir Lucian. 

PRE 

c o - 

DINŢĂ , 

CONTRASEMNEAZĂ , 
SECRETAR, 

Fotache1ica 



JUR Ă MÂNT 

Subsemnatul Matei Dragomir, Lucian, consilier local prin validarea 

mandatului, în baza, H. C.L. nr. / 1,f201 7, în conformitate cu 

prevederile art. 32, alin. 1 din Legea ir. 21512001, republicată, depun prezentul 

jurămcnt: 

Jur să  respect constituţia ş i lgile ţării ş i să  fac, cu bună  credinţă, tot 

ceea ce stă  în puterile ş i priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului 

Tecuci. 

Aa să-mi ajute Dumnezeu! 

Data 25. 05. 201 7 

) 

emnă ura, 

Preedinte de edinţă, 
Bulh 
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Nr. 150 din 24 .05.2016 

Către, 
Domnioara Secretar, 

Fotache Valerica 

Urmare a adresei înregistrate la Prim ăria Municipiului Tecuci sub nr. 

26246/19.05.2017, eomisia de v1idare s-a întrunit în data de 24.05.2016, 

orele 1400  i a încheiat următoarele procese —verbale pe care le anexez alăturat: 

- copie proces-verbal înregistrat sub rir. 148 /24.05.2017 la Consiliul Local 

Tecuci - în formă  olografă ; 

- proces-verbal înregistrat sub nr. 149/24.05.2017 la Consiliul Local Tecuci. 

PO*~~Cristina 
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TCONS1LL 	TECUCI 	0 IJA ŢI 
NR. 	 MINICI1IUL TECUCI 

ZUALUNÂ 	ANUL 	NSILIUL LOCAL 
CIISIA DE VALIDARE 

PROCE ;S -VERBAL 

Încheiat astăzi 24.05.2017 cu ocazia va1idării1rii mandatului de 

consilier local al domnului Matei Draomir Lucian. 

Comisia, având în vedere prevederile H.C.L. nr. /2 / 	 ____ 

care se constată  încetarea de drept, , înainte de termen a mandatului de consilier 

local al domnului Pârvu Constantin,precum s,i adresa înregistrat ă  la Municipiul 

Tecuci - Primărie sub nr. 26246119.95.2017 a Partidului Alianţa Liberalilor si 
Democraţilor - Filiala Galaţi, prin are s-a comunicat faptul c ă  următoarea 

persoană  desemnată  să  reprezinte A.L.D.E. în Consiliul local Tecuci este 

domnul Matei Dragomir Lucian. 

Comisia constată  că  sunthjt întrunite condi ţiile prevăzute de art.3 1, 

alin.3 si 5 din Legea rir. 215/201 privind administraţia publică  locală, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare, si propune 

va1idarea/iva1ia mandatului de consilier local al domnului Matei 

Dragomir Lucian. 

Comisia de validare examinând documenta ţia privind legalitatea alegerii 

consilierului mai sus men ţionat avizează  pentru va1idarea/inva1ida4:ea cu 

	

voturi pentru ;_- îm1hotriv ă  i 	- 	abţineri. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

Comisii de validare: 
Diaconu Petronela Monica 

Buliga Bogdan 	, 	 /fî 


