
ROMANIA
JUBETTJL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
CONSTLIUL LOCAL

norAnAnn
privind v*lidarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local al oragului

Solca, al doamnei CIOBANIUC MARIA-N{AGDALENA

Consiliul Local al oraqului Solca, judeful Suceava;
Av6nd in vedere:
- Expunerea de motive a dommrlui Yaleruf fdranu-Hofirar, primarul oragului

Solca, inregistratd sub nr.5599 din 20.1 1.2015;
- Raportul de specialitate al domnului Marian Lungu, secretarul oraqului Solca,

inregistrat sub rr. 5600 dtnZA.fi.2Ol5;
- H.C.L. Solca nr.48/30. rc.zlfi privind incetarea mandatului de consilier local al

domnnlui Br?r,zL Constantin, ca ufinare a decesului acestuia qi declararea ca vacant a
locului de consilier local;

- Adresa Partidului Nafional Liberal-Filiala Suseava m.1144118.11.2015,
iru'egistrati 1a Primiria oraqului Solca sub nr.5576120.71.2015, ca rispuns la Adresa
secretarului oragului Solca nr.5 4 17 I 10, 1 I "2A $ ;

- Procesul-verbal al comisiei de validare din cadrul Consiliului Local al oragului
Solca, nominalizata prin HCL nr. 4ll09.A7.2A12, imegistrat sub nr. I 27.11.2015,
prin care se propune validarea doamnei CIOBANIUC MARIA-MAGDALENA, in
fimclia de consilier local din partea Pa*idului National Libsral * Filiata Suceava;

In conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) si art.7 alin.(l) din Legea 393120A4,
privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare, qi ale art. 100
alin. (33) din Legea nr. 11512015 penhu alegerea autoriti$lor administrafiei publice
locale, pentru modificarea Legii administraliei publice locale rrr. 21512A01, precum qi
penfiu modificarea qi completarea Legii nr. 39312004 privind Statutul aleqilor locali;

In temeiul art31 alin.(3), afi32 qi art. 45 alin.(l) din Legea administrafiei
publice locale nr.215f2O0l, republicatd" cu modificlrile qi completirile ulterioare;

HorARAgrE:

Art.l. Se valideaz6 mandatul de consilier in cadrul Cansiliul Local al oraqului
Solca al doamnei CIOBANIUC MARIA-MAGIIALENA, supleant pe lista Partidului
}rlafional Liberal.

Art 2. Prezenta hot6rf;re poate fi atacat& de cei interesafi la instan[a de contencios
adminisfrativ in termen de 5 zile de la adoptare.

PRESEDINTE DE $EDINTI,
Ma
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CONTRASEMNEAZA,


