
 
 

ROMÂNIA 
JUD. SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APA 

 

HOTĂRÂREA nr.15 / 2015 
privind validarea mandatului de consilier local a  domnul  FILIP LUCIAN-IOAN 

 

  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APA JUDETUL SATU MARE întrunit in sedinta 
ordinara din data de 26.03.2015. 
      Având în vedere iniţiativa Primarului comunei Apa exprimată prin expunerea de motive ;  
procesul-verbal al Comisiei de validare ; 
        Luand in considerare Hotărârea  prin care Consiliul Local al comunei Apa constată încetarea 
de drept a mandatului de consilier local PDL(noul PNL) al domnului  PUSTAI IOAN-
OCTAVIAN; 
        Analizand  adresa  Partidului Naţional Liberal, înregistrată la Primăria comunei Apa sub 
nr.352 din 02.03.2015 , prin care se confirmă că supleantul pe listele PDL la alegerile locale din 
iunie 2012, dl. FILIP LUCIAN-IOAN, este membru PDL (noul PNL), precum si acordul d-lui 
FILIP LUCIAN IOAN  pentru preluarea mandatului vacant de consilier local ; 
       Tanand cont de prevederile art.96 alin.(9) din Legea nr.67/2004, privind alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale,republicată , cu modificările şi completările ulterioare; 
       In conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor 
locali , cu modificarile si completarile ulterioare ; 
       În temeiul drepturilor conferite prin art.31 şi  art.45 alin.(1)din Legea nr. 215/2001, a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
        
 

H O T Ă R Â R E 
 

Art.1 .Se validează mandatul de consilier local a domnului FILIP LUCIAN-IOAN, membru PDL 
(noul PNL) ,care va intra în exerciţiul mandatului începând din data de 26.03.2015, dupa 
depunerea juramantului. 
 
Art.2. Dl FILIP LUCIAN-IOAN va lua locul domnului PUSTAI IOAN-OCTAVIAN  in comisiile 
de specialitate ale Consiliului Local Apa. 
  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001, 

republicata cu completarile ulterioare, privind administratia publica locala, cu un numar de 
6 voturi “pentru”; 0“abtineri”; 0“impotriva” . 
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          Dărăban  Vasile 
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                                                                                         S E C R E T A R 
    Moldovan  Vasile 
 
 
 


