
CONSILruL LOCAL ALUNU
JUDETUL VALCEA

HOTARAREA NR.31

Privitoare la: validare mandatului de consilier local al d-lui Preoteasa lon,
membru al Partidului Miqcarea Populari.

Consiliul Local Alunu, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinari din
data de 28.05.20L9,|a care participd un numSr de 12 consilieri din num6ru1 total
de 12 consilieri in funcfie;

Avand in vedere hotararea Consiliului Local Alunu;Judetul Valcea nr.
16/06.03.2019, prin care d-na Bumbar Denisa-Maria'a fost"aleasd presedintele
sedintei pe o perioadd de trei luni;

Avand in vedere:
- referatul comisiei de validare a Consiliului Local Alunu, Judelul Vilcea,

inregistrat sub nr. 614l din 28.05 .2019;
- adresa Partidului Miqcarea Populard din data de 10.05.2019, inregistratd

la Primiria com. Alunu, Judelul'V61cea sub nr. 5677113.05.2019, prin care

comunicd nominalizarea urndtorului supleant in funclia de consilier local a d-
lui Preoteasa Ion, ca urnare a incetdrii prin demisie a mandatului d-lui consilier
local Bdluli Dragog;

Tinand seama de raportul de avizare sub aspectul legalitatii a proiectului
de hotarare intocmit de secretarul comunei;

In conformitate cu prevederile art.6, alin. (2) qi art. 7 alin.(l) din Legea
nr. 39312004 privind Statutul aleqilor locali, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare ;

In temeiul art.45 a1in.(1) din Legea nr. 21512001 privind administratia
publica locala, cu un num6r de 12 voturi pentru, adoptd urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Se valideazdmandatul de consilier local al d-lui Preoteasa Ion, in
cadrul Consiliului Local al comunei Alunu, Judelul Vdlcea, inscris pe lista
electorali a Partidului Miqcarea PopularS la alegerile locale din data de

05.06.2016.
Art.z. Prezenta hotdrdre poate fi atacatd Ia instanla de contencios

administrativ de cei interesafi, in termen de 5 zile de la adoptare.



-

Art.3. Prezenta hotarare se va comunica: Instituliei Prefectului-Judeful
Valcea, d-lui Preoteasa Ion, ffimarului comunei Alunu si se va afigala sediul
Consiliului Local Alunu, Judetul Valcea.

Alunu la:
28.05.2019

Contrasemneazd,
p. Secretar,

Insp. Daju lplia-Daniela
I
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Pregedinte de gedinld,


