ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBES
CONSILIUL LOCAL
HOTARAR E
Consiliul Local al municipiului Caransebes, intrunit in sedinta ordinara din data de
29.07.2016,
Avand în vedere Proiectul de hotarare al Primarului municipiului Caransebes si
expunerea de motive nr.19598/282/2016,
Vazand procesul verbal nr. 19598/282/25.07.2016 al Comisiei de validare a Consiliului
Local prin care se propune validarea mandatului de consilier local al doamnei Cristescu
Codruta-Corina, supleant pe lista de candidati din partea Partidului Social Democrat, la
alegerile locale din data de 05 iunie 2016,
Tinand cont de Raportul nr. 20008/28.07.2016 al Serviciului Juridic si Relatii cu
publicul din cadrul Primariei municipiului Caransebes si HCL 236/29.07.2016 privind
constatarea incetarii de drept al mandatului de consilier local al doamnei Popovici Mihaela
Adina Giorgiana,
Vazand prevederile Legii nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei
publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si
pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali cu
modificarile si completarile ulterioare, art.100, alin (33),
În temeiul prevederilor art. 31, alin. (5), art. 45, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1. Se valideaza mandatul de consilier local al doamnei Cristescu Codruta-Corina,
supleant pe lista de candidati din partea Partidului Social Democrat la alegerile locale din 05
iunie 2016.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire se incredinteaza doamna consilier local Cristescu
Codruta-Corina si Serviciul Juridic si Relatii cu publicul din cadrul Primariei municipiului
Caransebes.
Art.3. Prezenta se comunica conform prevederilor art.49, alin.(1) din Legea nr.215/2001
privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, la:
- Institutia Prefectului-judetul Caras-severin;
- Primarul municipiului Caransebes;
- Doamna Cristescu Codruta-Corina;
- Serviciul Juridic si Relatii cu publicul;
- Directia Economica;

- Biroul Audit Intern;
- Compartimentul Relatii cu Publicul pentru afisare si mass-media local.
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