ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
COMUNA UNIREA
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A NR. 13 DIN 26.02.2019
privind validarea mandatului de consilier local al domnului Faur Cătălin
Consiliul Local al comunei Unirea, judetul Alba, întrunit în şedinţă publică ordinară, în data de
26 februarie 2019
Luând în dezbatere:
- Proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Faur Cătălin
- Cererea domnului Morea Viorel nr. 721 / 06.02.2019, prin care comunică faptul că renunță la validarea sa
în funcția de consilier local, deoarece natura serviciului nu ii permite participarea la lucrările ședințelor
Consiliului Local al comunei Unirea.
- Adresa conducerii PNL filiala Alba, nr. 33 / 07.02.2019, prin care se desemnează dl. Faur Cătălin ca fiind
următorul supleant propus pentru validarea mandatului de consilier local, înregistrată la Primăria comunei
Unirea cu nr. 802 / 11.02.2019
- Expunerea de motive nr. 811 / 11.02.2019, întocmită de inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul
comunei Unirea, dl. Alba Gheorghe.
- Raportul de specialitate nr. 812 / 11.02.2019, întocmit de secretarul comunei Unirea privind validarea
mandatului de consilier local al domnului Faur Cătălin.
- Procesul-Verbal al comisiei de validare din cadrul Consiliului local al comunei Unirea
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 1, 2 și 3, din cadrul Consiliului local
al comunei Unirea;
Având în vedere prevederile:
- art. 100, alin.(33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale,
pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali
- art. 31 alin. (3) – alin (5) și art 33, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Local al comunei Unirea nr. 50 / 2016, privind aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Unirea.
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b), din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1. Se validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului Local al comunei Unirea, al domnului
Faur Cătălin, supleant pe listele Partidului Național Liberal.
Art. 2. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, domnul Faur Cătălin se numește membru în
comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Unirea nr. 2 – Comisia pentru învătământ, sănătate,
cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement, protecția mediului.
Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesați la instanța de contencios administrativ, în
termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenți de la ședință, în termen de 5 zile de la comunicare.
Art.4. (1). Prezenta hotărâre se comunică : Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba , Primarului comunei
Unirea, secretarului comunei Unirea, compartimentului buget finanțe contabilitate taxe și impozite, D-lui Faur
Cătălin și Partidului Național Liberal
(2). Publicitatea hotărârii se va asigura prin afişare la sediul Primăriei comunei Unirea și pe
pagina de internet www.primariaunireaalba.ro
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, VEREȘ MARIA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI,
ALEXĂ CIPRIAN-CLAUDIU

Notă: Consilieri în funcție:14, Consilieri prezenți:14
Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 14 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 0 ”abțineri

