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HOTĂRÂRE
privind validarea mandatului de consilier local orășenesc al doamnei Grigore
Mocăniță Geta
Consiliul Local Orășenesc Amara, întrunit în ședință ordinară
Având în vedere :
-referatul de aprobare nr.47 din 03.03.2020 al Primarului Oraşului Amnara;
-raportul compartimentului din cadrul Aparatului de specialitate al
Primarului Oraşului Amara nr.48 din 03.03.2020;
-Hotărârea Consiliului Local Orășenesc Amara nr. 25 din 09.03.2020 privind
încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Voicu Nicolae,
înainte de expirarea duratei normale a respectivului mandat;
-Procesul-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatelor
alegerilor și atribuirea mandatelor pentru funcția de consilier al Consiliului Local
Orășenesc Amara, la alegerile locale din data de 5 iunie 2016;
-Adresa Partidului Social Democrat-Organizația Județeană Ialomița nr. 35
din 02.03.2020, prin care se confirmă că doamna Grigore Mocăniță Geta este
membru al acestui partid;
-Raportul de avizare nr. 41 din 09.03.2020, al Comisiei juridice și de
disciplină, muncă și protecție socială;
-Procesul-verbal din 09.03.2020 al Comisiei de validare și rezultatul
votului liber exprimat de majoritatea consilierilor locali prezenți,
Examinând :
-prevederile art. 31 alin. (2)-(4), art. 31 indice 1, art. 32 și art. 34 din Legea
nr. 215 din 2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
-prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și art. 204 alin. (2) lit. a), alin. (6) teza
inițială, alin. (7), alin. (10), alin. (17) teza inițială și alin. (20) din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 57 din 7)2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,
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În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE :
Art. 1 Se validează mandatul de consilier local orășenesc al doamnei
Grigore Mocăniță Geta, propusă de Partidul Social Democrat-Organizația
Județeană Ialomița, aleasă supleant pe lista electorală a acestui partid.
Art. 2 Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesați, la instanța de
contencios administrativ, în 5 zile de la adoptare, iar în cazul celor absenți de la
ședința consiliului local, în 5 zile de la comunicare.
Art. 3 Prin grija secretarului general al Orașului Amara, prezenta hotărâre va
fi comunicată, doamnei Grigore Mocăniță Geta, Partidului Social DemocratOrganizația Județeană Ialomița și Compartimentului contabilitate, resurse umane,
salarizare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Amara,
urmând a fi publicată pe site-ul și la avizierul Primăriei Orașului Amara.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihaela STOIAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
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