ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA CUCUTENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R EA NR. 63 /24.09.2013
privind validarea mandatului unui consilier local
Consiliul local al comunei Cucuteni judeţul Iaşi , întrunit în şedinţă ordinară în data de
24.09.2013 conform dispoziţiei primarului nr 87 din 19.09..2013 şi a convocatorului nr. 1845
din 19.09..2013 ;
Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 61 /2013 de încetarea de drept a
mandatului de consilier local al d-lui Trufanda Ionuţ si declararea vacantă a acestui mandat;
Având în vedere adresa nr. 878 din 23.09.2013 , comunicata de Organizatia Judeţene
a PPDD Iaşi prin care a fost comunicata apartenenta în partid a d.lui Ungureanu Valentin ,
supleant pe lista acestui partid , urmare a alegerilor Locale din 10 iunie 2012 .
Având în vedere procesul verbal încheiat de Comisia de validare prin care se
propune validarea dl-ului Ungureanu Valentin consilier local ;
În temeiul prevederilor art.45 alin.1 si art.115 alin.1 litera b din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001,republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
HOTĂRĂŞTE:

Art.1 - Se validează mandatul de consilierului local a d-lui UNGUREANU VALENTIN
ales şi înscris pe lista PP-DD la alegerile din 10 iunie 2012 .
Art.2 - Se modifica componenţa comisiei nr. 3 pentru agricultura, gospodarie
comunalã, amenajarea teritoriului şi urbanism , protecţia mediului, servicii şi comerţ ,
apărarea ordinii şi a liniştei publice, a drepturilor cetãţenilor , în sensul că în locul domnului
Trufanda Ionuţ , este desemnat domnul Ungureanu Valentin .
Art.3.- Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va înainta copie de pe prezenta
primarului comunei,Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi pentru verificarea legalităţii, dl-ului
Ungureanu Valentin , PP-DD – filiala Iaşi .

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
MIRON VASILE
CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR
RUSU GICA

Adoptată în şedinţa din data de 24.09.2013 cu un număr de ______ voturi pentru___împotrivă____abţineri din numărul de____consilieri prezenţi din
numărul total de 9 consilieri în funcţie

