ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL _________________________

CONSILIUL LOCAL VULCAN
HOTĂRÂRE NR. 124/2016

pentru modificarea componenței comisiei de validare

Consiliul local al municipiului Vulcan;

Având în vedere expunerea de motive înregistrată sub nr. 128/8612/22.11.2016 întocmită
de Primarul Municipiului Vulcan, dl. Gheorghe Ile prin care se propune modificarea componenței
comisiei de validare stabilită prin H.C.L nr 67/2016 privind alegerea comisiei de validare,

Văzând Proiectul de hotărâre nr. 136/8613/2016, raportul Compartimentului Juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Vulcan înregistrat sub nr. 124/8614/2016, precum şi
avizul comisiei de specialitate „Juridică şi de Disciplină ”, înregistrat sub nr. 164/8615/2016, de pe lângă
Consiliul local;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local Vulcan nr. 114/2016 prin care se ia act de
încetarea de drept a mandatului de consilier local al d-nei Sîrbu Daniela –Carmen;
În temeiul prevederilor art. 4 şi 5 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului
cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale,cu modificările şi completările ulterioare, al
art. 11 din Anexa la H.C L. nr. 95/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Vulcan,
În conformitate cu prevederile art. 31, alin. 2 şi art. 45,alin. 1 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă modificarea componenței comisiei de validare stabilită prin
H.C.L nr 67/2016 privind alegerea comisiei de validare, prin înlocuirea d-nei Sîrbu Daniela –
Carmen cu d-l consilier Bălțatu George.
ART.2 Comisia de validare stabilită la Art. 1 din H.C.L nr 67/2016 după modificarea
prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre , va avea următoarea componență:
1. BARBU POMPILIU preşedinte
2. IZSAK CRISTINA-ŞTEFANIA secretar
3. ŞCHIOPU IOAN -DOREL membru
4. BĂLȚATU GEORGE membru
5. GOVOR VASILE FLORIN membru
ART.3 Celelalte prevederi din H.C.L. nr 67/2016 privind alegerea comisiei de validare, rămân
nemodificate.
Art.4 Împotriva prevederilor prezentei hotărâri se poate face contestaţie în conformitate cu
prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art.5 Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului municipiului Vulcan Instituţiei
Prefectului, Primarului localităţii, membrilor comisiei.
VULCAN, 29.11.2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Şchiopu Ioan Dorel

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Peter Rodica

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot liber exprimat , fiind exprimate 12 voturi „pentru”, și
4 voturi „împotrivă”

