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H O T Ă R Â R E 
Referitor la: invalidarea mandatului  de consilier local al  doamnei Cercel Georgeta si  mandatului 

de consilier local al domnului Tucan Dumitru 

in Consiliul Local Bals   

 

 

 

    Consiliul Local Bals intrunit in sedinta ordinara in data de 29.08.2018 prin Dispozitia 

Primarului Orasului Bals nr.629/21.08.2018, legal constituit, 

  
Luand act de: 

- Incetarea de drept a mandatelor inainte de expirarea duratei normale a acestora ca 

urmare a demisiilor nr.15642/14.08.2018 si nr.15518/14.08.2018 ale doamnei 

Grigoriu Carmen Daniela si domnului Militaru Eugen Dumitru; 

- Referatul nr. 16359/28.08.2018  al Secretarului oraşului Balş; 

- Adresa nr.96/27.08.2018 a PNL -Filiala Olt; 

- Procesul verbal al comisiei de validare a Consiliului Local Bals,prin care s-a propus 

validarea mandatelor; 

- Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bals – aviz favorabil; 

Avand in vedere prevederile: 

- art.100 alin.33 din Legea 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; 

- art.6 alin.(2) din  Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- art.7 din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si 

functionare a consiliilor locale,actualizata; 

- art.31 alin.(3) ,(4) si  (5) , art.31
1
din Legea nr.215/2001 republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare;  

- art.3 alin.2,art.42 alin.4,art.43 alin.4,art.80,81,82 si 83 din Legea nr.24/2000 privind 

normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata; 

In temeiul prevederilor art.45 alin(1) si ale art.115 alin.(1) lit.b din Legea nr.215/2001 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,  

         Adopta prezenta  

 



                                                                HOTARARE 

     

 Art. 1. Se invalideaza mandatul de consilier local al oraşului Balş al doamnei Cercel 

Georgeta, domiciliata în Balş, str. N.Balcescu, nr. 209,bloc 4G,ap.5, judeţul Olt, aflata la poziţia 

nr. 12 pe lista de consilieri locali a Partidului National Liberal , cu 6 voturi „pentru” validare  si 

10 „abtineri”. 

            Art.2. Se invalideaza mandatul de consilier local al oraşului Balş al domnului Tucan 

Dumitru, domiciliat în Balş, str. N.Balcescu, nr. 252, judeţul Olt, aflat la poziţia nr. 14 pe lista de 

consilieri locali a Partidului National Liberal,cu 7 voturi „pentru” validare si 9 „abtineri”. 

             Art.3. Prezenta hotarare poate fi atacata de cei interesati in termen de 5 zile de la 

adoptarea ei sau, in cazul celor absenti de la sedinta, de la comunicare  la instanta de contencios 

administrativ. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Balş, serviciilor publice din 

cadrul Primăriei oraşului Balş, persoanelor nominalizate la art. 1 si 2 ,Secretarului UAT Bals 

pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului Judeţului Olt.  
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                                                                                                                         Avizat pt.legalitate conform art.117 

                                                                                                                                   lit.a) din Legea nr.215/2001 

                                                                                                                                                SECRETAR, 

                                                                                                                                         Jr. Dinu Constantin  

Bals  29.08.2018 

Nr.53 

 


