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PROIECT 

H O T Ă R Â R E 

privind validarea mandatului de consilier local al domnului  

Georgescu Vasile-Florian pe locul devenit vacant 

 

 Consiliul Local al oraşului Techirghiol, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 

24.02.2020,  

Având in vedere prevederile legale cuprinse in: 

a) art.31 alin. (3), art.311, art.32 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, 

republicata, cu modificările și completările ulterioare; 

b) Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei si exercitarea 

demnităților publice a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea 

corupției, cu modificările și completările ulterioare; 

Luând act de H.C.L. nr. 28/10.02.2020 privind constatarea încetării de drept, înainte de 

expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Abdula Edvin,  

Văzând notificarea nr. 2857 din 18.02.2020 a Organizaţiei PNL, prin care se confirmă ca 

următorul supleant pe listele sale de candidați la alegerile locale din 05 iunie 2016 este domnul 

Georgescu Vasile-Florian, H.C.L. nr. 44/4.03.2019 privind modificarea H.C.L. nr. 1/2016 privind 

constituirea comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali, 

Ținând cont de procesul - verbal încheiat de către comisia de validare a Consiliului Local 

al oraşului Techirghiol; 

In temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (1) , alin. (14) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 57/2009 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1. Se validează mandatul de consilier local al domnului Georgescu Vasile-Florian, 

supleant pe lista de candidați la Consiliul Local al oraşului Techirghiol, din partea Partidului 

Naţional Liberal, conform rezultatului alegerilor locale din data de 05 iunie 2016. 

Art.2. In urma validării mandatului consilierului local al domnului Georgescu Vasile-

Florian si a depunerii jurământului, acesta dobândește toate drepturile si obligațiile legale. 

Art.3. Consilierul local Georgescu Vasile-Florian va face parte din Comisia de specialitate 

nr.2 - Amenajarea teritoriului, Urbanism, Gospodărie comunală. 

Art.4. Prezenta hotărâre poate fi atacata de către cei interesați la instanța de contencios - 

administrativ (Tribunalul Constanţa), in termen de 5 zile de la adoptare sau, in cazul celor absenți 

de la ședință, de la comunicare. 

Art.5 Secretarul general al oraşului va face publică prezenta hotărâre prin afişaj şi o va 

comunica instituţiilor şi persoanelor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire. 

 

Înregistrat cu nr. ……… / …………………  

 

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 

 

                                                                                                 VIZAT, 

                                                                                                         SECRETAR GENERAL 

                                                                                                    DR.JR. NICULINA PAROSANU 
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NR. 2860/18.02.2020 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE  

la proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local  

al domnului Georgescu Vasile-Florian pe locul devenit vacant 

 

 

 

Luând act de H.C.L. nr. 28/10.02.2020 privind constatarea încetării de drept, înainte de 

expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Abdula Edvin  şi văzând 

Notificarea nr. 2857/18.02.2020 a Organizaţiei PNL, prin care se confirmă ca următorul supleant 

pe listele sale de candidați la alegerile locale din 05 iunie 2016 este domnul Georgescu Vasile-

Florian, 

In temeiul dispozițiilor art. 136 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2009 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun aprobarea 

proiectului de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Georgescu 

Vasile-Florian pe locul devenit vacant. 

 

 

 

 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local  

al domnului Georgescu Vasile-Florian pe locul devenit vacant 

 

 

 

 

Având in vedere prevederile legale cuprinse in: 

- art.31 alin. (3), art.311, art.32 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicata, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 129 alin. (1) 129 alin. (14) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2009 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Ca urmare a H.C.L. nr. 28/10.02.2020 privind constatarea încetării de drept, înainte de 

expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Abdula Edvin   

Văzând Notificarea nr. 2857/18.02.2020 a Organizaţiei PNL, prin care se confirmă ca 

următorul supleant pe listele sale de candidați la alegerile locale din 05 iunie 2016 este domnul 

Georgescu Vasile Florian; 

Luând în considerare că cele prezentate sunt legale, propun spre dezbatere proiectul de 

hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Georgescu Vasile-Florian pe 

locul devenit vacant. 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL ORAŞULUI TECHIRGHIOL, 

DR.JR. NICULINA PAROŞANU 

 

 

 

 

 

 


