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R O M Â N I A         

                                   

 CONSILIUL LOCAL ROSEŢI 

 JUDETUL CĂLĂRAŞI                                                                                 COMUNA ROSEŢI 

Cod 917210, comuna ROSETI, judeţul Călăraşi                                                                                  cod fiscal: 4294146 

Telefon: 0242344022/Fax: 0242344017                                                                      E-mail: primariaroseti@yahoo.com 

   
 HOTĂRÂRE 

privind validare mandat consilier local 

 

Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit  în ședință ordinară la data de 24 Octombrie 2019, 

Având în vedere: 

-Adresa nr.273/9.10.2019 a Partidului Social Democrat, Organizația Județeană Călărași  prin care comunică 

apartenența politică  a domnului  Tănase Niță, domiciliat în comuna Roseti, județul Călărași, supleant pe 

listele pentru funcția de consilier local la alegerile locale din data de 05.06.2016 din partea Partidului Social 

Democrat, poziția nr. 16;  

-Referatul de aprobare nr.8058/9.10.2019 al primarului comunei Roseti, privind validarea mandatului de 

consilier local a d-lui  Tănase Niță; 

-Procesul Verbal  nr.8451/24.10.2019 încheiat de către  Comisia de validare din cadrul Consiliului Local 

Roseţi ; 

-Prevederile art.602 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

-Prevederile  art. 100  alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice 

locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001  precum și pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali; 

-Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu 

modificările ulterioare; 

-Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local, înregistrat cu nr. 8362/21.10.2019,  

-Prevederile H.C.L. nr. 62/30.09.2019 privind alegerea președintelui de ședință, 

 În temeiul art. 129 alin.(2) lit.a), alin.(14), art. 139 alin.(1), art. 196 alin.(1) lit. a) din O.U.G nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local Roseți adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

   

Art.1.Validează mandatul de consilier local în cadrul Consiliului Local Roseţi al d-lui Tănase 

Niță, membru al Partidului Social Democrat, supleant ales pe lista privind candidaturile de consilieri locali 

la alegerile locale din data de 5 iunie 2016, poziția nr. 16. 

Art.2.Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ, în 

termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la comunicare. 

Art.3.Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului general al comunei, persoanei 

vizate, autorităţilor şi instituţiilor interesate în condiţiile legii. 

 

       Preşedinte de şedinţă,                                                                                  Contrasemnează,                                         

Vasile ȘIȘMAN                                                                               Secretar general comună  

 Lavinia TĂNASE 
 

Nr. consilieri :15 

Prezenti :14 

Adoptată  cu  14   voturi « pentru » 

Voturi « contra »______ 

Abtineri :______ 

Nr.63 

Adoptată la Roseţi 

Astăzi, 24.10.2019 


