ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ORLAT
Comuna Orlat , str. Avram Iancu , nr. 202 , tel/fax 0269/571104 , 0269/571455
HOTĂRÂREA
Nr. 36 / 2017
privind validarea mandatului de consilier local al dnei Topîrcean Elena
Consiliul Local al Comunei Orlat , Judeţul Sibiu , întrunit în şedinţă ordinară la data de
19.06.2017
În aplicarea art. 45 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 , republicată,
Luând act de expunerea de motive la proiectul de hotărâre privitor la validarea mandatului de
consilier local al dnei Topîrcean Elena, precum și raportul de specialitate întocmit în acest sens ,
Luând în considerare procesul verbal al comisiei de validare încheiat în data de 19.06.2017 ,
privind legalitatea alegerii dnei Topîrcean Elena consilier local pe baza documentelor întocmite şi înaintate
de Biroul electoral de circumscripţie nr. 44 Orlat , ca rezultat al alegerii autorităţilor administraţiei publice
locale din data de 5 iunie 2016 , H.C.L. Orlat nr. 35 / 2017 prin care s-a declarat vacant un loc de consilier
local de pe lista Partidului Naţional Liberal , adresa Organizației județene a PNL Sibiu nr. 136 / 13.06.2017
prin care se confirmă apartenența politică la PNL a dnei Topîrcean Elena , următorul supleant pe lista
Partidului Naţional Liberal la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 ,
Luând act de dispoziți ile art. 6 alin. 2 al Legii nr. 393 / 2004 privind Statutul aleşilor locali,
cu modificările şi completările ulterioare ,
Având avizul comisiilor de specialitate constituite la nivelul autorității deliberative din
Comuna Orlat ,
Având în vedere prevederile art. 31 alin. 3 , art. 311, art. 32 , art. 36 alin. 1 , art. 115 alin. 1
lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 , republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 :
Se validează mandatul de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Orlat al dnei
Topîrcean Elena – membru al Partidului Naţional Liberal .
Art. 2 :
Doamna Topîrcean Elena va fi preşedinte în cadrul Comisiei de activităţi economico –
financiare , muncă şi protecţie socială .
Art. 3 :
Urmare a celor hotărâte prin prezenta , H.C.L. Orlat nr. 42 / 6 / 2016 privind organizarea
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate , urmează a se modifica conform celor hotărâte prin
prezenta .
Art. 4 :
Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în
termen de 5 zile de la adoptare , sau în cazul celor absenţi de la şedinţă , de la comunicare .
Art. 5 ( 1 ) : Prezenta hotărâre se comunică prefectului județului Sibiu în vederea exercitării controlului
cu privire la legalitate și se aduce la cunoștința publică prin grija secretarului comunei Orlat .
( 2 ) : Se încredințe ază primarul Comunei Orlat cu ducerea la îndeplinire a dispoziți ilor prezentei
hotărâri .
Adoptată la Orlat , data : 19 iunie 2017
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
CONSILIER:
ALBU ILIE
CONTRASEMNEAZĂ ,
SECRETAR COMUNA ORLAT ,

VULEA MONICA - ELENA
TOTAL CONSILIERI
13
PREZENŢI
PENTRU
ÎMPOTRIVĂ
ABŢINERI
5EX: 1EX DOSAR ŞEDINŢĂ
1 EX INSTITUŢIA PREFECTULUI
1 EX PRIMAR
1 EX DOSAR HCL
1 EX SECRETAR

