
                                                                                        ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

CONSILIUL LOCAL 

                                                                                            

H O T A R A R E A  Nr.60 

privind validarea mandatului unui consilier local de pe lista de supleanti si cooptarea acestuia in 

Consiliul local al comunei Crucea 

 Consiliul local al comunei Crucea, judetul Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 

14.08.2014, avand in vedere : 

- raportul secretarului comunei Crucea inregistrat la nr.2907 din 11.07.2014  ; 

- Hotararea Consiliului local Crucea nr.36/27.05.2014 privind prin care se ia act de incetarea de 

drept a mandatului de consilier local al doamnei Popa Victorita inainte de expirarea duratei 

normale a acestuia;  

-  adresa nr.07/11.07.2014   a Uniunii Social Liberale  – Filiala Consatnata prin care este propusa 

validarea domnului ION LUCIAN in functia de consilier in cadrul Consiliului local Crucea ; 

 Luand act de avizul favorabil al Comisiei de specialitate juridica; 

            Având în vedere Raportul  Comisiei de validare a Consiliului local al comunei Crucea  ; 

 In conformitate cu prevederile art. 96 , alin. (9) din Legea nr.67/2008 privind alegerea autoritatilor 

administratiei publice locale , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 In temeiul  art.31 si art.45,al.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala , 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

                                                                      H O T A R A S T E: 

  Art.1. Se valideaza in functia  de consilier local in cadrul Consiliului local Crucea a domnului 

ION LUCIAN, supleant pe Lista de candidati ai Uniunii Social Liberale la pozitia 14. 

  Art.2. –   Prezenta hotarare va fi comunicata : Institutiei Prefectului Judetul Constanta, 

Primarului comunei Crucea, USL- Filiala Constanta, Compartimentului resurse umane ,domnului ION 

LUCIAN . 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ____ voturi pentru, ____ voturi împotrivă 
şi ____ abţineri, din totalul de ____ consilieri prezenţi din cei ____ consilieri în funcţie. 

Crucea,14.08.2014  

                     PRESEDINTE DE SEDINTA                                                          Contrasemneaza 

                          Dan MOISE                                             SECRETAR, 

                                                                                                                                      Reveicuta GURGU      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                        



ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

SECRETAR 

                                                                                                 

                                                                               R A P O R T 

privind propunerea de validare a mandatului de consilier local 

pentru domnul Ion Lucian  

 

Ca urmare a demisiei doamnei consilier Popa Victorita   , Consiliul local Crucea  prin Hotararea nr.36/27.05.2014 a luat 

act de incetarea de drept a mandatului de consilier local al acesteia inainte de expirarea duratei normale a acestuia si a declarat 

vacant locul de consilier local. 

Se impune completarea componentei Consiliului local , in conformitate cu prevederile  Legii nr.215/2001 a 

administratiei publice locale,republicata ,  ale OG nr.35/2002 , aprobata prin Legea nr.673/2002 privind regulamentul – cadru de 

organizare si functionare a consiliilor locale, precum si cu respectarea  art.96, alin.(9) din Legea. nr.67/2004 privind alegerea 

autoritatilor administratiei publice locale . 

Conditiile de eligibilitate prevazute de lege sunt indeplinite, inregistrandu-se documentele oficiale in acest sens. Ca 

urmare,  

                                                                   P R O P U N  

Validarea mandatului de Consilier local pentru domnul Ion Lucian, membru supleant pe lista USL  la alegerile locale din 

iunie 2012. 

Din punct de vedere procedural si formal : 

1. Comisia de validare verifica daca sunt indeplinite conditiile  de eligibilitate, precum si existent la dosar a 
documentelor necesare validarii mandatului, consemneaza rezultatul verificarilor intr-un proces-verbal prin care 
propune Consiliului local validarea mandatului de consilier; 

2. Urmeaza votul deschis al Consiliului local pentru validarea mandatului. Consilierul al carui mandat este supus 
validarii se abtine de la vot , conform art.6,alin.(2) din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali  si ale 
art.31, alin.(5) din Legea nr. 215/2001privind administratia publica locala  , republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

3. Pentru intrarea in exercitiul mandatului, este necesara indeplinirea unei formalitati care succede votului favorabil, 
cu majoritatea consilierilor prezenti, si anume, depunerea juramantului de catre consilierul al carui mandate a fost 
validat. 

 

                                      SECRETARUL COMUNEI CRUCEA, 

                                                           Reveicuta Gurgu 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

                                                              COMUNA CRUCEA 

                                                              CONSILIUL LOCAL 

                                                                 Comisia de validare 

 

 

RAPORT DE VALIDARE 

al mandatului de consilier local al domnului ION LUCIAN – supleant pe lista USL 

 

 Comisia de validare pe intreaga durata a mandatului Consiliului local al comunei Crucea, judetul Constanta, 

rezultat in urma alegerilor locale din data de 10.06.2012, s-a intrunit in conformitate cu dispozitiile art.31 din 

Legea administratiei locale nr.215/2001, in sedinta in data de 21.07.2014 , pentru validarea mandatului de 

consilier local al domnului ION LUCIAN- supleant pe lista USL. 

            Astfel, Comisia a analizat: 

• Cererea de demisie a doamnei POPA VICTORITA 

• Declaratia de acceptare a domnului ION LUCIAN 

• Adresa USL prin care este confirrmat faptul ca domnul ION LUCIAN este urmatorul supleant pe listele de la 

alegerile locale 

• Raportul intocmit de catre Primarul  si Secretarul comunei Crucea. 

In urma studierii documentelor depuse se valideaza mandatul de consilier local al domnului ION LUCIAN. 

 

COMISIA, 

Dobrin Iosif – presedinte……………………………………….. 

Constantin Ioana – membru…………………………………. 

Vasile Gheorghe – membru ……………………………….. 

 

 

 

 

 

 


