ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA CUCUTENI

HOTARÂREA nr. 46 din 19 iunie 2012
privind validarea mandatelor consilierilor locali
aleşi în Consiliul Local alComunei Cucuteni
Consiliul Local al Comunei Cucuteni judeţul Iaşi, întrunit în şedinţa de constituire astăzi 19
iunie 2012 conform Ordinului nr. 255/15.06.2012 a Prefectului Judeţului Iaşi;
Având în vedere procesul verbal al Comisiei de validare a Consiliului Local Cucuteni
Având în vedere prevederile art.31 punctul 5 si art.45 alin.1 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicata si cu modificarile aduse prin Legea nr.35/2008 si OUG nr.20/2008
referitoare la validarea mandatelor de consilieri;
Având în vedere prevederile art.7 din regulamentul-cadru de organizare si functionare a consiliilor
locale aprobat prin OG nr.35/2002 – modificata prin Legea nr.673/2002
În temeiul art.45 alin.1 si art.115 alin.1 litera “b” din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se validează mandatele consilierilor locali aleşi în Consiliul Local al Comunei Cucuteni din
data de 10 iunie 2012, după cum urmează:
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Numele şi prenumele

ANIŢOAIEI TUDOREL
BARABULĂ MARIANA
BÂRZU GHEORGHE
GAVRILOAIE VASILE
HUŢULEAC IONEL
MIRON VASILE
STUPCANU VIOREL
TRUFANDA IONUŢ
TUN MIHAIU

Formaţiunea politică
USL
USL
USL
USL
USL
USL
USL
PP DD
UNPR

Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei inetersaţi în instanţa de contencios administrativ în
termen de 5 zile de la adoptare sau comunicare( în cazul celor absenţi de la sedinţă), potrivit art.31^1 din
Legea adminsitaraţiei publice locale nr.215/2001 republicată.
Art.3. Cu data prezentei hotărâri încetează mandatul consilierilor locali în funcţie, validaţi prin
Hotărârea Consiliului local Cucuteni nr.29 din 18 iunie 2008.
Art.4. Secretarul unităţii administrative teritoriale va comunica copie de pe prezenta primarului
comunei, Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi şi se aduce la cunostinţă publică prin afişare .
Preşedinte de vârstă,
Tun Mihaiu
ASISTENTII PRESEDINTELUI DE VARSTA,
1. Trufanda Ionuţ _________________
2. Aniţoaiei Tudorel_________________

Contrasemnează,
Secretar,
Rusu Gica

