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HoTARAREA Nr. _/!_
din O3.O2.2OL7
privind validarea mandatului de consilier al
d-lui Cohan Ciprian Mircea din partea pNL Arad

Consiliul Local al oragului Curtici, intrunit in gedinla ordinarE din data de03.O2.2OL7.
Av6nd in vedere :
- referatul elaborat de c5tre secretarul oragului Curtici nr.!063/27.O1,.2017.
- expunerea de motive a primarului orasului Curtici, nr.LO62l27.Ot.2Ot7.
- Hotbr6rea Consiliului Local Curtici nr,1Ol03.02,2017 privind incetarea de drept a mandatului
de consilier al dnei Veregezan Oana.
- Confirmarea scris5 nr.76/20.0L2OL7 a Partidului National Liberal Arad inregistratS ta primEria
oragului Curtici sub nr.908/26.OL2O[7, din care rezultb apartenenla d-lui Cohan Ciprian
Mircea la acest paftid gi faptul cd urmEtorul supleant de pe lista electoralS PNL la alegerile locale
din 2016 a fost desemnat domnul Cohan Ciprian Mircea pentru a fi validat in funclia de consilier in
Consiliul Local al ora5ului Curtici, judetul Arad.
- Rapoftul de constatare a rEm6nerii definitive a candidaturilor pentru alegerile locale
din 05.06.2016 pe raza Circumscriptiei electorale or5genegti nr.3 Curtici.
- HotEr6rea nr. t/2076 privind constituirea comisiei de validare a alegerii consilierilor locali.
- HotEr6rea nr.2/2016 privind validarea mandatelor consilierilor alegi.
- prevederile art.31 Si art.31^1 din Legea nr.21512001 privind administralia
publicd localS, republicatS, cu modific6rile gi completbrile ulterioare.
- Avizul favorabil nr.1525/02.02.2017 a Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism,
administrarea domeniului public si privat, gospodarie comunala, servicii, comeft.
- Avizul favorabil nr.L577/02.02.2077 a Comisiei pentru invatamant, sanatate si familie, cultura,
munca si protectie sociala, protectia copilului,activitati sportive si agrement.
- Avizul favorabil nr.L5Q2/02.O2.2077 Comisiei pentru protectia mediului si turism, juridica, de
disciplina, apararea ordinei si linistei publice, a drepturilor cetatenilor.
- Avizul favorabil nr.|O64/O2.02.20L7 al Comisiei pentru Programe de dezvoltare economico sociala,
bugel ; finante, agricultura.
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voturi pentru,
^In temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.2l5/2O01 privind administratia public5
localS, republicatS, cu modificbrile gi completirile ul-terioare,
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HOTARA$TE:

Art.1. incep6nd cu data de ast5zi 03.02.20t7 se valideaz5 mandatul de consilier al d-lui Cohan
Ciprian Mircea, supleant pe lista de candidati al Paftidului Nalional Liberal Arad, la alegerile locale din 05
iunie 2016.

Art.2. Domnul consilier Cohan Ciprian Mircea va face parte din Comisia pentru programe de
dezvoltare economico socialS, buget - finante, agriculturS.
Art.3 Prezenta hotir6re modific5 in mod corespunzbtor hot5rdrile de consiliu adoptate anterior,
Art.4. Hotdr6rea de validare a mandatului poate fi atacatd de cei interesati la instanta de
contencios administrativ in termen de 5 zile de la adoptare sau in cazul celor absenti la gedint6, de la
comunicare.
Art.S. Prezenta hot5r6re se comunicS: d-lui Cohan Ciprian Mircea, formatiunii Partidul Nalional Liberal
filiala Arad, Direcliei economice din cadrul primdriei Curtici, Compaftiment Resurse Umane,
Institutiei Prefectuluijudetului Arad, Serviciul Juridic Ai Contencios, 2 ex APL.
CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE,
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