
ROMANIA 
JUDETUL ILFOV 
COMUNA DOMNESTI 
CONSILIUL LOCAL DOMNESTI 

HOTARAREA Nr. 34 
din  28.09.2012 

privind validarea in functia de consilier local a d-lui Luca Ion aflat pe listele P.S.D. 
 

Consiliul Local al Comunei Domnesti întrunit în sedinţa ordinară astăzi, 28.09.2012 
 
        Avand in vedere: 

• proiectul de hotarare initiat de Primarul Comunei Domnesti; 
• referatul constatator semnat de dl. Primar Boscu Ninel Constantin si d-na Zanfir Maria, 

Secretarul Consiliului Local Domnesti; 
• demisia d-lui Neicu Marin din functia de consilier al Consiliului Local Domnesti, 

inregistrata la registratura generala sub nr.10154/17.09.2012; 
• adresa Partidului Social Democrat-Organizatia Judeteana Ilfov cu nr.97/19.09.2012 si 

inregistrata la Primaria Domnesti la nr.10733/27.09.2012 privind incetarea mandatului de 
consilier al d-lui Neicu Marin si validarea d-lui Luca Ion; 

• raportul de avizare al comisiei de specialitate; 
• raportul comisiei de validare a C.L. Domnesti; 
• prevederile art. 96 alin. 9 din Legea nr. 67 / 2004 pentru alegerea autoritatilor 

administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
• prevederile art. 6  alin. 2 din Legea nr. 393 / 2004 privind Statutul alesilor locali, 

modificata si completata; 
• prevederile art. 45  alin. 1 din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 
Art.1  Se valideaza mandatul de consilier local al d-lui Luca Ion, candidat pe lista Partidului Social 
Democrat – Filiala Ilfov la alegerile locale din iunie 2012, pe locul ramas vacant in urma demisiei d-lui 
Neicu Marin.       
 Art.2  Domnul consilier Luca Ion va fi membru in cadrul comisiei de specialitate pentru programe de 
dezvoltare economico-sociala, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al comunei 
agricultura, gospodarire comunala, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului, servicii si 
comert, deasemeni si in comisia de validare a Consiliului Local al Comunei Domnesti pe intreaga 
durata a mandatului in locul d-lui Neicu Marin. 
Art.3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Comunei Domnesti prin aparatul de 
specialitate         
 
               Preşedinte de şedinţă,                                                                        Contrasemneaza, 
                          Anghel Noela                                                                                 /Secretar, 
                                                                                                                              Zanfir Maria 
 
Nr.34 
Adoptat în şedinţa din 28.09.2012 
Cu un nr. de 13 voturi 
Din nr.total de 13 consilieri prezenţi 
14 consilieri în funcţie 
	  


