
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 
Din 	. 02 . 2019 

Privind :completarea comisiei de validare a mandatelor de consilier cu un membru. 

Iniţiator:Cătălin Constantin Hurdubae, Primarul municipiului Tecuci, jude ţul Galaţ i; 
Număx de inregistrare şi data depunerii proiectului de hotărâre: nr. 93/6 //1.02.2019; 
Consiliul local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, intrunit in şedinţa ordinară  in data de 

.02.2019; 
Având 1n vedere: 

- expunerea de motive a ini ţiatorului, Inregistrată  sub nr.  93/-77/1-eit2  tel7/-9 
9  ippo4u1 de pecialiişte Intocmit de Serviciul juridic, contencios, calitate, arhiv ă  Inregistrat sub 

nr . 	 / 	 . 0,2 <  
- raportul de avizare intocmit de comisia de specialitate nr. 5; 
- H.C.L. nr.1/25.06.2016 privind alegerea membrilor comisiei de validare a mandatelor 

consilierilor declaraţi aleş i la alegerile locale din data de 05.06.2016, completat ă  prin HCL nr. 
217/29.09.2017 ; 

- Hotărarea Consiliului Local nr. 02/31.01.2019 privind constatarea incet ării de drept, Mainte de 
termen a mandatului de consilier local al domnului Buliga Bogdan; 

- art. 4 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare i func ţionare a 
consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare 

- prevederile art. 31 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administra ţia publica locala,cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.33 alin.2 şi 3 şi art.34 din Regulamentul de organizare ş i funcţionare a 
Consiliului local al municipiului Tecuci, aprobat prin HCL nr. 21/30.01.2018; 

- art. 147 din Constituţia României; 
- Decizia C.C.R. nr. 384/2018 publicat ă  1n Monitorul Oficial al României nr. 702/13.08.2018; 
in baza art.45 alin.1 şi art.115 alin.1 lit „b"din Legea nr215/2001 privind administra ţia publica 

locala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.l. (1) Se completeaz ă  comisia de validare a mandatelor cu un membru, dup ă  cum urmează : 
Se 	Mlocuieşte 	dl 	Buliga 	Bogdan 	- 	Secretar 	cu 	d-nul 	(d- 

(2) Celelalte prevederi ale HCL nr. 1)25.06.2016 şi HCL nr. 217/29.09.2017 rămân in vigoare. 
Art.2 Prezenta hotărare va fi adusă  la Indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci. 
Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicat ă  celor interesaţi prin grija Secretarului Municipiului 

Tecuci. 

Iniţiator, 
Primar, 

Contrasemnează  pentru legalitate, 
SECRETAR, 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 
Nr23«-1in 	. 02 .2019 

Ptivind :completarea comisiei de validare a mandatelor de consilier cu un membru.  

Prin H.C.L. nr. 1/25.06.2016 a fost constituit ă  comisia de validare a mandatelor de 
consilier in număr de cinci membrii, iar componen ţa acesteia este dup ă  cum urmează: 

- Diaconu Petronela — Monica- Pre şedinte; 
- Buliga Bogdan — Secretar; 
- Diaconu Vasile ; 
- Bulhac Constantin 
- Mirza Vasilică  Cristinel — Mlocuind pe dl Butunoi Adrian Liviu, conform HCL nr. 

217/29.09.2017. 
Potrivit H.C.L. nr. 02/31.01.2019 s-a constatat incetarea de drept, Mainte de termen a 

mandatului de consilier local al domnului Buliga Bogdan astfel, se impune comple -tarea comisiei 
cu un nou membru intrucât d-nul Buliga Bogdan nu mai are calitatea de consilier local i num ărul 
comisiei de validare aprobat în iunie 2016 este de 5. 

Faţă  de cele de mai sus propun adoptarea acestui proiect privind completarea comisiei de 
validare a mandatelor de consilier cu un membru. 

Prezentul proiect de hot ărâre intrune şte condiţiile legale fapt pentru care îl propun spre 
dezbatere şi aprobare. 

PRIMAR, 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
Serviciul juridic, contencios, calitate, arhiv ă  

RAPORT DE SPECLALITATE 
NrŞ 3 ţ din S 2 zo(., 

Privind :completarea comisiei de validare a mandatelor de consilier cu un membru.  

Prin H.C.L. nr. 1/25.06.2016 a fost constituit ă  comisia de validare a mandatelor de 
consilier in număr de cinci membrii, iar componen ţa acesteia este dup ă  cum urmează : 

- Diaconu Petronela — Monica - Pre şedinte; 
- Buliga Bogdan — Secretar; 
- Diaconu Vasile ; 

- Bulhac Constantin 
- Mirza Vasilică  Cristinel — inlocuind pe dl Butunoi Adrian Liviu, conform HCL nr. 

217/29.09.2017. 
Avănd In vedere prevederile art. 31 alin. (2) din Legea nr.215/2001 " Pentru validarea 

mandatelor, consiliile locale aleg prin vot deschis, dintre membrii lor, pe intreaga durat ă  a 
mandatului, o comisie de validare alc ătuită  din 3-5 consilieri." coroborate cu art. 4 din O.G. nr. 
35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare i fimctionare a consiliilor locale, 
cu modificările i completările ulterioare i art.33 alin.2 şi 3 şi art.34 din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Tecuci, aprobat prin HCL nr. 
21/30.01.2018 " Desemnarea candida ţilor pentru comisia de validare se face de c ătre grupurile de 
consilieri constituite potrivit art. 3 alin. (2). Num ărul de locuri cuvenite fiecărui grup se determină  
"in funcţie de numărul de mandate ob ţinute de grupul 1n cauz ă. Alegerea membrilor comisiei de 
validare se face individual, prin votul deschis al majorit ăţii consilierilor prezenţi la şedinţa de 
constituire, iar rezultatul va fi consemnat in hot ărărea nr. 1." 

Potrivit H.C.L. nr. 02/31.01.2019 s-a constatat incetarea de drept, Inainte de termen a 
mandatului de consilier local al domnului Buliga Bogdan astfel, se impune completarea comisiei 
cu un nou membru, intruc ăt d-nul Buliga Bogdan nu mai are calitatea de consilier local 
numărul comisiei de validare aprobatin iunie 2016 este de 5. 

Faţă  de cele de mai sus propun adoptarea acestui proiect privind completarea comisiei de 
validare a mandatelor de consilier cu un membru. 

Prezentul proiect de hot ărăre Intrune şte condiţide legale fapt pentru care îl propun spre 
dezbatere şi aprobare. 

consilier juridic, 


