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H O T Ă R Â R E A nr. 27
Privitor la: Validare mandat consilier local
Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a ordinar`
din data de 26 martie 2015 la care au participat un num`r de 11 consilieri locali din totalul
de 12 [n func\ie, lipsă fiind dna. consilier local Nicolăescu Sanda Lucia;
{n conformitate cu art.35 din Legea administra\iei publice locale nr.215/2001,
republicat`, cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie a fost ales pre]edinte de ]edin\` dna
Dima Mureanu Georgiana
Având în vedere încetarea mandatului de consilier din cadrul Consiliului Local al
ora]ului B`ile Ol`ne]ti al dnei Ghimi] Valentina, constatată prin Hotărârea nr.26.03.2015.
Ţinând cont de adresa nr. nr.225/16.03.2015 a Partidului Democrat Liberal Organiza\ia Jude\ean` V@lcea, prin care se confirm` sus\inerea politic` a dlui Baicu
Georgel,ales supleant pe listele PDL.
Având în vedere procesul verbal al comisiei de validare nr.8/26.03.2015.
În conformitate cu prevederile art.96 alin.9 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale art.6 alin.2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu
modific`rie ]i complet`rile ulterioare, ale art.7 din OG nr.35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale.
{n baza expunerii de motive a Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti asupra proiectului de
hot`râre, a avizului de legalitate dat de Secretarul ora]ului, precum ]i a rapoartelor de
avizare ale comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al ora]ului B`ile
Ol`ne]ti.
{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor prezen\i, respectiv
voturi "pentru" = 11;
În temeiul art.31 alin.5, art.36 alin.1, art.45 alin.1 ]i art.115 alin.1 lit."b" din Legea
nr.215/2001 privind administra\ia public` local`, republicat`, adopt` urm`toarea
HOTĂRÂRE
Art.1 – Se validează mandatul de consilier local al dlui Baicu Georgel, ales supleant
pe listele PDL, la alegerile locale din iunie 2012, pe locul rămas vacant în urma [ncet`rii
mandatului dnei Ghimi] Valentina.
Art.2 – Se modifică art. 1 din Hotărârea Consiliului Local B`ile Ol`ne]ti
nr.6/16.06.2012 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
oraşului B`ile Ol`ne]ti, punctul I - componenţa Comisiei pentru programe de dezvoltare
economic socială, buget finanţe, administrarea bugetului public ]i privat al localit`\ii,
agricultur`, gospod`rie comunal`, protec\ia mediului prin înlocuirea doamnei Ghimi]
Valentina cu dl consilier local Baicu Georgel.
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Art.3 – Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios
administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, de
la comunicare.
Art.4 – Se [mputernice]te cu aducerea la [ndeplinire a prezentei hot`râri Primarul
ora]ului B`ile Ol`ne]ti.
Prezenta hot`r@re se aduce la cuno]tin\` public` prin afi]are, se comunic` dlui Baicu
Georgel, PNL V@lcea ]i Institu\iei Prefectului jude\ului V@lcea.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Dima Mureanu Georgiana Maria

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
jr.Nicolae Gorgan

B`ile Ol`ne]ti, 26 martie 2015
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