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HOTĂRÂRE

privind validarea în funcția de consilier local a
domnului Ion Florică aflat pe listele PMP

Consiliul Local al Comunei Domnești întrunit în ședință ordinară 

Având în vedere:
∑ Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Domnești;
∑ HCL nr. 72/25.06.2016 de constituire a Consiliului Local Domnești;
∑ HCL nr. 71/25.06.2016 de validare a mandatelor consilierilor locali;
∑ Hotărârea Judecătorească nr. 6542/1748/2016 de validare a Primarului ales, dl. Ghiță Ioan-Adrian;
∑ referatul constatator comun al Primarului și Secretarului Consiliului Local Domnești;
∑ adresa Partidului Mișcarea Populară Organizația Județeană Ilfov nr. 150/29.08.2016 și înregistrată la 

registratura generală a Primăriei Domnești sub nr. 13306/31.08.2016 privind validarea domnului Ion 
Florică;

∑ raportul comisiei de validare a Consiliului Local Domneşti.
În conformitate cu:

∑ 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 domnului Ion Florică, candidat pe lista PMP la 
Alegerile locale din 05 iunie 2016, pe locul rămas vacant în urma încetării mandatului de consilier local al
domnului Cucu Marian-George.  

Art.2 Domnul Ion Florică va face parte din Comisia de specialitate nr. 1 pentru programe de dezvoltare 
economico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire 
comunală, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, servicii și comerț.

Art.3 Comunicarea și aducerea la cunoștința publică, se vor face conform competențelor, prin grija 
Secretarului Comunei Domnești.

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    
BOȘCU NINEL CONSTANTIN

CONTRASEMNEAZĂ,
pentru legalitate

/Secretarul Comunei Domnești
Zanfir Maria

Nr. 87
Adoptată în şedinţa ordinară din 31.08.2016
Cu un nr. de 13 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 voturi „se abține”
Din nr. total de 13 consilieri prezenţi
Aflaţi în exerciţiu 14 consilieri   


