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HOTĂRÂREA  Nr. 7 / 28.02.2017 

privind validarea mandatului de consilier local, al d-nei Olari Delia-Angela , următorul supleant 

înscris pe lista de candidaţi a Partidului Social Democrat  - Organizaţia Apa.  
 Consiliul Local al Comunei Apa, judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţă ordinară în data de 
28.02.2017  
 Având în vedere: 
- Adresa nr 08 / 30.01.2017 a Partidului Social Democrat – Organizaţia Apa, înregistrată la 
Consiliul Local al Comunei Apa, cu nr. 115 / 03.02.2017, prin care solicită validarea d-nei Olari 
Delia-Angela în funcţia de consilier local,  
- Procesul Verbal  al comisiei de validare,  Expunerea de motive nr.147/16.02.2017 a primarului 
comunei Apa, Raportul compartimentului de resort nr.148/16.02.2017, Raportul comisiei juridice a 
consiliului local, 
- prevederile art.100, alin.33 din Legea nr.115/2015, pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, 
- prevederile art. 6 alin. (2) şi art.7 alin.(1) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
- prevederile art.31, alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală , republicată 
, cu modificarile şi completările ulterioare,  
- H.C.L. nr. 33/2016 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui Apan Mihai precum 

şi vacantarea  locului  consilierului în cauză. 
 

În temeiul prevederilor art.45, alin.1, coroborat cu art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. Se valideză mandatul de consilier local al d-nei Olari Delia-Angela, candidat supleant 

pe lista Partidului Social Democrat – Organizaţia Apa;  
Art.2. Se ia act de depunerea jurământului de către d-na Olaria Delia-Angela, în faţa 

Consiliului Local al Comunei Apa. 
Art.3. Se modifică art. 1 din H.C.L. nr. 5/2016, în sensul că din Comisia de specialitate nr.1 

a Consiliului Local al Comunei Apa, în locul d-lui Apan Mihai va face parte d-na Olari Delia-
Angela, care va avea calitatea de membru. 

Art.4. Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesaţi la Tribunalul Satu Mare, în 
termen de 5 zile de la adoptare, sau după caz de la comunicare.   

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică 
• Primarului  comunei  APA,  
• Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare,  
• D-nei Olari Delia-Angela,   

Art.6. Secretarul comunei APA va îndeplini procedura de comunicare a prezentei hotărâri.  
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 10 

voturi “pentru”; 0“abtineri”; 0“impotriva” .        
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