HoTĂnÂREA NrL4l2oL7

privind validarea mandatului de consilier local al domnului
NISTOR ILIE
Consiliul local al comunei Tilişca întrunitînşedinţă ordinară publică, la data de 14 martie 2017,

Având învedere adresa nr 15/03.02.2017 transmisă de către Pardiul Social Democrat, organizaţia
_
Judeţeană Sibiu prin care s-a desemnat dl Nistor Ilie pentru validare, următorul supleant - poziţia 6 pentru

Consiliul Local al Comunei Tilişca, ca urmare a demisiei dlui Petrea Ioan.
Având învedere expunerea de motive a Primarului Comunei Tilişca nr 49 din 09.03'2017,
Väzând avizul comisiei pentru activitäţi economico-financiare, juridică, de disciplină, muncä şi protecţie
socială, gospodărire comunalä,
Ávând învedere procesul verbal al comisiei de validare, încheiat la data de 14'03.2017, privind legalitatea
alegerii dlui Nistor Ilie la alegerile locale din data de 05.06.2016 şi confirmarea Pańidului Social Democrat
organizaţia Judeţeană Si biu'
Înconformitate cu prevederile art. 7 din ordonanţa Guvernului nr'35l2002 pentru aprobarea
Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare,
Legea nr.673l2002 privind aprobarea O'G' 3512002, Întemeiul dispoziţiilor art. 31 alin. 5, art.311 alin. 1, art. 45 alin. 1, art. 115 alin' 1 lit. ,,b' din Legea nr.
2tSlZOOIa administraţiei publice locale, republicatä, cu modificările şicompletările ulterioare,

-

-

HoTĂnĂŞTE:
A't' 1 Se validează

mandatul de consilier local a dlui NIsToR ILIE, supleant pe lista de
candidaţi a Paftidului Social Democrat, la alegerile locale din 5 iunie 2016 pentru Consiliul
Local al Comunei Tilişca
Prezenta hotärâre poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios
Att.
administrativ, întermen de 5 zile de la adoptare, sau încazul celor absenţi de la şedinţă, de la
comunicare.

2

Adoptată înTilişca,la data de 14 maftie 2oL7

Contrasemnează'

Preşedinte de şedinţă,
NIC
Red MM, 7 ex

Difuzae: - dl.p
- dl prima
- dosa şedinçĺ
- dosuhotărâĺi
- comisia de validae
- consilier;
- afişae

Secretar: MARIA
ilÍ

