
ROMÂNIA 
JUDEŢUL IALOMIŢA  
CONSILIUL LOCAL MILOŞEŞTI  

HOTĂRÂRE
privind validarea mandatului de consilier  local al  domnului Popa Ion .

Consiliul local al  comunei Milosesti , judetul Ialomita, 
Având în vedere:
-  prevederile  dispoziţiilor art. 6  alin. (2) si  alin. (3)  din Legea nr. 393/2004 - privind Statutul 

aleşilor locali, modificată şi completată; 
-  prevederile art. 96 alin. (9) din Legea nr. 67/2004  pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificări şi completările  ulterioare ; 
-  prevederile Hotararii Consiliului local Milosesti nr. 21/31.07.2013 privind incetarea  de drept  

prin demisie a mandatului de consilier local al domnului Stoicescu  Ion ;
Examinand :
-  Adresa   PNL  filiala  Ialomita , nr. 236/20.09.2013 ;                                         ;
-  expunerea de motive a primarului nr. 2156/20.09.2013;                   
-  referatul secretarului  comunei nr. 2157/20.09.2013;

 -  procesul verbal al comisiei de validare nr. 2241/30.09.2013;
-     raportul  comisiei pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget   finante,  

administrarea domeniului  public şi privat , amenajarea teritoriului  şi urbanism,agricultură , comerţ , 
nr. 2162/23.09.2013  ;

-   raportul comisiei pentru învătământ , sănătate  si familie , activităti social – culturale,  
culte , muncă şi protectie socială ,protectie copii , tineret şi sport, nr. 2168/ 23.09.2013 ;

-  raportul comisiei  juridice , pentru protecţia mediului  şi turism , apărarea ordinii şi liniştii 
publice, nr. 2165/23.09.2013.  

În temeiul  art. 36 alin(1) , art. 45 alin(1) si art. 115 alin. 1 , lit. b ) din Legea nr. 215/2001 privind  
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE :

Art.1  Se validează mandatul de consilier local al domnului   POPA ION – supleant pe lista de 
consilieri locali  ai PNL la alegerile locale din anul 2012 ,în cadrul Consiliului local al comunei Milosesti.

Art.2 Domnul  POPA ION  îşi va desfăşura activitatea ca membru în Comisia  de specialitate a 
Consiliului local Milosesti   pentru programe de dezvoltare  economico – socială, buget   finante, 
administrarea domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  şi urbanism,agricultură , 
comerţ.

Art.3. Hotararea Consiliului local Milosesti nr. 3/28.06.2012 privind  declararea  Consiliului  local 
al comunei Milosesti , judetul Ialomita  ca legal constituit, se  modifica in mod corespunzator .

Art.4. Hotararea Consiliului local Milosesti nr. 6/28.06.2012 privind  constituirea comisiilor de 
specialitate ale  Consiliului local al comunei Milosesti , judetul Ialomita , se modifica corespunzator.

Art. 5. Prezenta hotarare se va comunica  inspectorului  contabil . 

Presedinte de şedinţă  ,                                                              Contrasemneaza ,
Consilier local Ristea Ana                                                     Secretar comuna Jipa Eugenia 
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