ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Privind validarea mandatului unui consilier local supleant.
Consiliul Local al comunei Scînteia, întrunit în şedinţa extraordinară de astăzi 03.07.2008, având în vedere:
¾ Ordinul Prefectului judeţului Iaşi nr. 238/12.03.2008 privind stabilirea numărului consilierilor locali, unde în
anexă la nr. crt. 74 comuna Scînteia figurează cu 4.539 de locuitori la data de 01.07.2007, revenindu-i un număr de
13 consilieri locali;
¾ Referatul nr. 23/23.06.2008, întocmit de secretarul comunei;
¾ Nota de fundamentare înregistrată la nr. 27/25.06.2008, prezentată de primarul comunei, domnul Fănică
Săcăleanu, îniţiatorul proiectului de Hotărâre înregistrat la nr. 28/25.06.2008;
¾ Lista din 16 iunie 2008 emisă de Autoritatea Electorală Permanentă, publicată în M.Of. nr. 447/16.06.2008, a
partidelor politice pentru care a fost depus până la data de 15 iunie 2008 raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor
electorale conform art. 38 alin. (1) şi alin. (1)^1 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a
campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare;
¾ Confirmarea în scris nr. 0744/02.07.2008, sub semnătura conducerii judeţene a partidului politic, că alesul
local fac parte din partidul politice respectiv (P.S.D.);
¾ Declaraţia pe propria răspundere a domnului Săcăleanu Fănică, ales consilier local şi primar al comunei,
din partea P.S.D., prin care optează pentru funcţia de primar;
¾ Procesul verbal cu propunerile Comisiei de Validare;
¾ art. 6 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
¾ Art. 96 alin (9), (10) şi art. 99 alin (5) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
¾ Art. 6 şi art. 9 alin (1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările ulterioare;
¾ Art. 30 şi următoarele din Legea administraţiei publice locale nr. 2l5/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
¾ Art. 7 alin. (2) din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare
şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
¾ votul favorabil, deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire.
În temeiul art. 31 alin. (5) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 2l5/2001, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1.-(1)Se aprobă validarea mandatului de consilier local, al domnului Netcă Costache, ales supleant pe
lista de consilieri locali ai P.S.D.
(1) Se modifică şi se completează Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 2/19.06.2008, care devine Anexa nr. 1 şi face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Calitatea de consilier local a domnului Săcăleanu Fănică, încetează la data adoptării prezentei
hotărâri, ca urmare a opţiunii sale exprese şi depunerii jurământului pentru funcţia de Primar al comunei.
Art.3.-Hotărârea poate fi atacată de de cei ineresaţi 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.4.-Hotărârea se comunică în termen legal:
-Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi, pentru controlul legalităţii;
-Consilierilor locali care au absentat motivat;
-Primarului comunei Scînteia;
-Va fi afişată pe site-ul şi la sediul primăriei Scînteia, judeţul Iaşi.
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează,
Consilier local,
SECRETAR,
Mihai AŞTEFANEI
Florin ILĂŞOAIA
Nr . 8
Din 03.07.2008

ROMÂNIA
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Anexa nr. 1 la H.C.L.
nr. 8/03.07.2008

TABEL NOMINAL
Privind validarea mandatelor de consilier local 2008-2012.
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Numele
ALEXA
AŞTEFANEI
BĂTRÂNICĂ
BUSUIOC
DARABANĂ
IFTIME
MIRON
NETCĂ
RĂDEANU
SĂCĂLEANU
SIMIONESCU
TĂCUŢANU
TILICI

Prenumele
CONSTANTIN
MIHAI
VIOREL
VASILE
MIHAI
MIHAI
PETRICĂ
COSTACHE
MIHĂIŢĂ
SILVICA
GRIGORE
GABI-IONEL
MIRELA-CĂTĂLINA

Domiciliul
Satul Boroseşti
Satul Scînteia
Satul Lunca Rateş
Satul Scînteia
Satul Boroseşti
Satul Scînteia
Satul Scînteia
Satul Ciocîrleşti
Satul Scînteia
Satul Bodeşti
Satul Tufeştii de Sus
Satul Boroseşti
Satul Scînteia

Preşedinte de şedinţă,
Consilier local,
Mihai AŞTEFANEI

Data naşterii
12.01.1950
14.11.1941
23.12.1952
09.08.1957
09.02.1962
19.03.1955
26.01.1959
12.07.1937
03.11.1967
17.06.1967
19.01.1947
24.06.1970
25.08.1973
Contrasemnează,
SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA

Nr . 8
Din 03.07.2008

Apartenenţa
politică
P.D.-L.
P.R.M.
P.S.D.
P.N.L.
P.D.-L.
P.N.L.
P.N.L.
P.S.D.
P.S.D.
P.D.-L.
P.S.D.
P.S.D.
P.S.D.

