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HOTĂRÂREA Nr. 16 
din 31 martie 2016 

 

privind validarea în funcția de consilier local a 
doamnei Ioniță Alina-Iuliana aflat ă pe listele PNL 

 
Consiliul Local al Comunei Domnești întrunit în ședință ordinară  

 
Având în vedere: 

• proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Domnești; 
• referatul constatator comun al Primarului si Secretarului Consiliului Local Domnești; 
• HCL nr. 12/29.02.2016 privind încetarea mandatului de consilier local al doamnei Anghel Noela aflată 

pe listele PNL; 
• adresa Partidului Național Liberal Județul Ilfov nr. 108/25.03.2016 și înregistrată la registratura generală 

a Primăriei Domnești sub nr. 4868/25.03.2016 privind validarea doamnei Ioniță Alina-Iuliana; 
• raportul comisiei de validare a Consiliului Local Domneşti; 
• avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti; 
• prevederile art. 96 alin. (9) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice 

locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
• prevederile art. 6  alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, modificată și 

completată, 
 

În temeiul art. 45  alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1  Se validează mandatul de consilier local al doamnei Ioniță Alina-Iuliana, candidată pe lista 
Partidului Național Liberal Județul Ilfov la Alegerile locale din 10 iunie 2012, pe locul rămas vacant în urma 
încetării mandatului de consilier local al doamnei Anghel Noela.   
      

Art.2  Doamna consilier Ioniță Alina-Iuliana va fi președintele comisiei de specialitate pentru 
administrația publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinei și lini ștei publice a drepturilor cetățenilor. 

 
Art.3   Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul comunei Domnești prin aparatul de 

specialitate. 
 

 
                         Preşedinte de şedinţă,     
                             Năstase Mihalache           
                                                
                                                                                                                                         Contrasemnează, 
                                                                                                                                                 /Secretar 
                                                                                                                                 Cojocaru Bogdan-Marius 
 
 
 
 
Nr. 16 
Adoptată în şedinţa ordinară din 31.03.2016 
Cu un nr. de __9__ voturi „pentru”, __0__ voturi „împotrivă”, __1__ voturi „se abține” 
Din nr. total de __10__ consilieri prezenţi 

 
 


