ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.07.2016.
Având în vedere Proiectul de hotărâre şi Avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administratie
publica locala, juridica, disciplina, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si a libertatii
cetatenilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Caransebeş,
Vazand referatul nr.19244/19.07.2016 al Serviciului Juridic si Relatii cu Publicul si plangerea
prealabila nr.18647/12.07.2016 formulata de domnul Cornea Stelian,
Vazand prevederile art.7 si art.9 din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de
organizare si functionare a consiliilor locale cu modificarile si completarile ulterioare, adresa
nr.16730/17.06.2016 a PNL filiala Caras-Severin, privind pierderea calitatii de membru PNL prin aplicarea
sanctiunii statutare a excluderii de catre domnul Cornea Stelian in baza Deciziei nr.21/16.06.2016 a
Partidului National Liberal-Biroul Politic Judetean Caras-Severin, Decizia nr.1/11.07.2016 a Comisiei de
Arbitraj a PNL Caras-Severin si HCL nr.198/24.06.2016.
În temeiul art. 36, alin. (1) şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se respinge plangerea prealabila nr.18647/12.07.2016 formulata de domnul Cornea Stelian ca
neintemeiata și se mentinere ca temeinică și legala HCL nr.198/24.06.2016.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Consiliul Local al municipiului
Caransebes si Serviciul Juridic si Relatii cu Publicul.
Art.3. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art. 48, alin. (2), art.
49, alin. (1) şi ale art. 117, lit. (e) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu
modificările şi completările ulterioare, la:
• Instituţia Prefectului judeţul Caraş-Severin;
• Primarul municipiului Caransebeş;
• Serviciul Juridic si Relatii cu Publicul;
• Domnul Cornea Stelian;
• Compartimentul Audit;
• Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.
•
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