ROMÂNIA
COMUNA VALEA LUNGĂ
CONSILIUL LOCAL
Str. Victoriei, nr. 328B, Valea Lungă, tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR.74
privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului local al
comunei Valea Lunga al dlui. Rosca Lucian
Consiliul local al comunei Valea lungă, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.10.2017,
Luând în dezbatere:
- Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Valea Lungă si expunerea de motive;
- Referatul cu nr.3592/18.10.2017 a secretarului comunei Valea Lungă privind necesitatea validării
noului mandat de consilier, aflat pe lista de candidaţi ai ALDE;
- adresa cu nr.66/09.10.2017 a Partidului Alianta Liberarilor si Democratilor, Filiala Alba privind
susţinerea politică a următorului candidat aflat pe lista ALDE dl. Rosca Lucian;
- HCL nr. 65/29.09.2017 privind incetarea mandatului de consilier local, prin demisie, a dlui.
Morariu Nicolae din partea ALDE;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local;
Având în vedere prevederile:
- art.100, alin.33 din legea nr. 115/2015 alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru
modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
- art. 7 din Ordonanţa nr. 35/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
consiliilor locale, cu completările şi modificările ulterioare;
- art.30, alin.3 si 5, art.311 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
- art. 6, alin.2 din Legea nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali, cu completările şi modificările
ulterioare;
În temeiul art. 45, alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată:
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se valideaza mandatul de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Valea
Lungă, a dlui. Rosca Lucian, supleant pe lista de candidati ai ALDE, începând cu data de
26.10.2017.
Art.2: Dl. consilier Rosca Lucian isi va desfasura activitatea in cadrul comisiei _____________
in conformitate cu atributiile stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului
local Valea Lunga.
Art.3: Prezenta va fi transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Alba, compartimentului
contabilitate şi persoanei în cauză.
VALEA LUNGĂ, 26.10.2017
Preşedinte de şedinţă
Petrianu Ovidiu Stefan

Contrasemnează secretarul
comunei Valea Lungă
Banea Kinga Katalina

ROMÂNIA
COMUNA VALEA LUNGĂ
PRIMAR
Str. Victoriei, nr. 328B, Valea Lungă, tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului local al
comunei Valea Lunga al dlui. Rosca Lucian
Consiliul local al comunei Valea lungă, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.10.2017,
Luând în dezbatere:
- Referatul cu nr.3592/18.10.2017 a secretarului comunei Valea Lungă privind necesitatea validării
noului mandat de consilier, aflat pe lista de candidaţi ai ALDE;
- adresa cu nr.66/09.10.2017 a Partidului Alianta Liberarilor si Democratilor, Filiala Alba privind
susţinerea politică a următorului candidat aflat pe lista ALDE dl. Rosca Lucian;
- HCL nr. 65/29.09.2017 privind incetarea mandatului de consilier local, prin demisie, a dlui.
Morariu Nicolae din partea ALDE;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local;
Având în vedere prevederile:
- art.100, alin.33 din legea nr. 115/2015 alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru
modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
- art. 7 din Ordonanţa nr. 35/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
consiliilor locale, cu completările şi modificările ulterioare;
- art.30, alin.3 si 5, art.311 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
- art. 6, alin.2 din Legea nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali, cu completările şi modificările
ulterioare;
În temeiul art. 45, alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată:
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se valideaza mandatul de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Valea
Lungă, a dlui. Rosca Lucian, supleant pe lista de candidati ai ALDE, începând cu data de
26.10.2017.
Art.2: Dl. consilier Rosca Lucian isi va desfasura activitatea in cadrul comisiei _____________
in conformitate cu atributiile stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului
local Valea Lunga.
Art.3: Prezenta va fi transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Alba, compartimentului
contabilitate şi persoanei în cauză.
VALEA LUNGĂ, 18.10.2017

Initiator-primar
Pusca Vasile

Avizat secretarul
comunei Valea Lungă
Banea Kinga Katalina

ROMÂNIA
COMUNA VALEA LUNGĂ
SECRETAR
Str. Victoriei, nr. 328B, Valea Lungă, tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com

Nr. 3592/18.10.2017
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului
local al comunei Valea Lunga al dlui. Rosca Lucian

Luand în considerare:
- adresa cu nr.66/09.10.2017 a Partidului Alianta Liberarilor si Democratilor, Filiala Alba privind
susţinerea politică a următorului candidat aflat pe lista ALDE dl. Rosca Lucian;
- HCL nr. 65/29.09.2017 privind incetarea mandatului de consilier local, prin demisie, a dlui.
Morariu Nicolae din partea ALDE;
Având în vedere prevederile:
- art.100, alin.33 din Legea nr. 115/2015 alegerea autorităţilor administraţiei publice locale,
pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;
- art. 7 din Ordonanţa nr. 35/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a consiliilor locale, cu completările şi modificările ulterioare;
- art.30, alin.3 si 5, art.311 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată;
- art. 6, alin.2 din Legea nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali, cu completările şi
modificările ulterioare;
prin prezenta supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local Valea Lungă validarea
mandatului de consilier local in cadrul Consiliului local al comunei Valea Lunga al dlui. Rosca
Lucian.

Secretarul comunei
Valea Lungă,
Banea Kinga Katalina

ROMÂNIA
COMUNA VALEA LUNGĂ
PRIMAR
Str. Victoriei, nr. 328B, Valea Lungă, tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com

EXPUNERE DE MOTIVE
privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului local al comunei Valea
Lunga al dlui. Rosca Lucian

Luand în considerare:
- Referatul cu nr.3592/18.10.2017 a secretarului comunei Valea Lungă privind necesitatea validării
noului mandat de consilier, aflat pe lista de candidaţi ai ALDE;
- adresa cu nr.66/09.10.2017 a Partidului Alianta Liberarilor si Democratilor, Filiala Alba privind
susţinerea politică a următorului candidat aflat pe lista ALDE dl. Rosca Lucian;
- HCL nr. 65/29.09.2017 privind incetarea mandatului de consilier local, prin demisie, a dlui.
Morariu Nicolae din partea ALDE;
Având în vedere prevederile:
- art.100, alin.33 din Legea nr. 115/2015 alegerea autorităţilor administraţiei publice locale,
pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;
- art. 7 din Ordonanţa nr. 35/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a consiliilor locale, cu completările şi modificările ulterioare;
- art.30, alin.3 si 5, art.311 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată;
- art. 6, alin.2 din Legea nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali, cu completările şi
modificările ulterioare;
prin prezenta iniţiez proiectul de hotarare şi supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului
Local Valea Lungă validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului local al comunei
Valea Lunga al dlui. Rosca Lucian.

Primar,
Pusca Vasile

