ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SAGEATA
CONSILIUL LOCAL SAGEATA

HOTĂRÂRE
privind validarea mandatului de consilier local al
domnului Scărlătescu Cosmin Georgian
Consiliul Local al comunei Săgeata judeţul Buzău ,întrunit în şedinţă ordinară .
Având în vedere :
- raportul Comisiei de validare a Consiliului Local Săgeata , înregistrat la
nr.103/21.05.2020;
In conformitate cu :
- prevederile HCL nr. 24/2020 privind încetarea de drept , înainte de expirarea duratei
normale , a mandatului de consilier local al domnului Ciurea Constantin şi declararea
ca vacant a unui mandat de consilier local,
- adresa Organizaţiei Judeţene a Partidului Social Democrat nr. 59/18.05.2020,
- prevederile HCL nr.31/25.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali
aleşi în Consiliul Local Săgeata ,
- prevederile HCL nr.35/25.06.2016 privind stabilirea şi organizarea Comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local Săgeata , judeţul Buzău , pe principalele domenii de
activitate ,
- prevederile art. 30 -34 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ,
republicată , cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Săgeataforma actualizată conform Codului administrativ , aprobat prin HCL nr.38/2019 .
In temeiul art.5 lit.j), art.84 alin (1) şi alin (3) , art.129 alin (1) , art. 139, alin. (1)
şi art.196 alin (1) lit.a) şi art.602 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se validează mandatul de consilier local al domnului Scărlătescu Cosmin
Georgian , înscris pe lista Partidului Social Democrat la alegerile locale din 05.06.2016,
la poziţia nr.11.
Art. 2 Domnul consilier local Scărlătescu Cosmin Georgian , se desemnează ca
membru în Comisia pentru învăţământ , sănătate şi familie , activităţi socio culturale
şi culte , protecţie copii , tineret şi sport .

Art.3 Hotărârea Consiliului Local Săgeata nr.31/2016 privind validarea
mandatelor consilierilor locali aleşi în Consiliul Local Săgeata , aleşi la scrutinul
electoral din 05 iunie 2016, cu modificările ulterioare , se modifică conform art.1 din
prezenta hotărâre .
Art.4 Hotărârea ce se va adopta poate fi atacată de cei interesaţi la Tribunalul
Buzău , în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă , de
la comunicare , conform art.31 Hotărârea ce se va adopta poate fi atacată de cei
interesaţi la Tribunalul Buzău , în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor
absenţi de la şedinţă , de la comunicare , conform art.31 1din Legea nr.215/2001
privind administratia publică locală , republicată , cu modificările şi completările
ulterioare .
Art.5 Secretarul general al comunei va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri si o va transmite institutiilor si autoritatilor interesate .

Preşedinte de Şedinţă
Consilier local ,
Manea Ion

Contrasemnează
Secretar General al Comunei,
Iancu Viorica Raimonda

Nr.25, Sageata – Buzău /29.05.2020

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Săgeata în şedinţa de ordinară
din data de 29.05.2020 cu respectarea prevederilor art139 alin.(1),din OUG nr.57/2019
privind Codul administrativ cu un număr de 12 voturi pentru ,0 abţineri şi 0 voturi
împotrivă, din numărul total de 12 consilieri în funcţie şi 12 consilieri prezenţi la şedinţă

