
HOTĂRÂRE privind validarea mandatelor consilierilor locali aleşi în Consiliul Local Sector 4 la 01.06.2008

        
    
     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere:
  - adresa Partidului Conservator nr. 71/18.06.2008;
  - adresa Partidului Naţional Liberal nr.185/18.06.2008;
  - adresa Partidului Democrat Liberal nr. 209/18.06.2008;
- cererile de renunţare la calitatea de consilier local ale d-lor Raicu Mircea Cristian şi Stocheciu
Iulian Gabriel;
  - decizia Partidului Democrat Liberal nr.10/18.06.2008;
 -adresele Partidului Social Democrat nr. 467/19.06.2008 şi 36/19.06.2008;  
  - procesul verbal întocmit de Comisia de validare;
Ţinând seama de Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 130/2008;
În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare
a consiliilor locale, aprobat prin Legea nr. 673/2002;
În temeiul prevederilor art. 31 alin. 5 din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, privind administraţia publică locală.

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se invalidează mandatul de consilier local al domnului Popescu  Cristian Victor Piedone
care a fost ales primar al sectorului 4 la alegerile locale din 15 iunie 2008 şi se validează
mandatul domnului Moldoveanu Marius George, următorul supleant din lista de candidaţi a
Partidului Conservator.
Art. 2. Se invalidează mandatele de consilieri locali ale domnilor Raicu Mircea Cristian şi
Stocheciu Iulian Gabriel, cei doi renunţând la această calitate şi se validează mandatul doamnei
Prodeus Ileana Mihaela, următorul supleant din lista de candidaţi a Partidului Democrat Liberal,
precum şi validarea mandatului domnului Marinescu Silviu Ştefan, întrucât dl. Popa Cristin
Nicolae, următorul supleant din listă, nu mai face parte din partidul pe a cărei listă a cadidat.
Art. 3. Se invalidează mandatul de consilier al domnului Şupeală Gheorghe întrucât nu mai face
parte din partidul pe a cărei listă a fost ales şi se validează mandatul doamnei Ciulacu Victoria,
următorul supleant din lista de candidaţi a Partidului Social Democrat. 

Art. 4. Se validează mandatele consilierilor aleşi în Consiliul Local al sectorului 4 la data de 1
iunie 2008, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa de constituire a Consiliului Local al sectorului 4 din
data de 20.06.2008.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Vasile MIHALACHE

ASISTENŢI,

Viorel RISTEA                     Andrei PETRESCU

                                                          Contrasemnat pentru legalitate
                                                                            Secretarul Sectorului 4    
            Radu DRAGOMIRESCU

Anexa
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http://www.ps4.ro/intern/files/SEMAA/20.06.2008/Anexa.doc

