ROMÂNIA
JUDEŢUL VÂLCEA
COMUNA RACOVIŢA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 47
Privitor la: completarea comisiei de validare

Consiliul Local Racoviţa, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară în data de 16.12.2015 la
care participă un numar de 10 consilieri din totalul de 11 consilieri aleşi în funcţie;
Văzând că prin hotărârea Consiliului Local Racoviţa, domnul consilier Motoc Gheorghe, a fost
ales preşedinte de şedinţă;
Luând în dezbatere expunerea de motive a d-nei Primar Iliescu Sonia privind completarea
comisiei de validare a Consiliului Local Racoviţa, jud. Vâlcea, înregistrată sub nr. 5326 din
16.12.2015;
Având în vedere raportul de specialitate al secretarului com. Racoviţa, jud. Vâlcea înregistrat
sub nr. 5327 din 11.12.2015, prin care se propune completarea comisiei de validare a Consiliului
Local Racoviţa, jud. Vâlcea, Hotărârea nr. 43/24.11.2015 privind validarea mandatului de consilier
în cadrul Consiliului Local Racoviţa, a doamnei Șofâlcă Iuliana Adriana, Ordinul Prefectului – jud.
Vâlcea nr. 351/17.09.2015, precum și adresa Organizaţiei Judeţene Vâlcea a Partidului Naţional
Liberal, înregistrată sub nr. 1022/22.09.2015;
Ţinând cont de raportul de avizare al comisiei pentru administraţia publică locală, juridică,
apărarea ordinii şi liniştii publice şi a drepturilor cetăţenilor, înregistrat sub nr. 5328 din
11.12.2015 prin care se avizeaza favorabil proiectul de hotarare;
Văzând raportul de avizare al legalităţii proiectului de hotărâre întocmit de către secretarul
comunei Racovita, înregistrat sub nr. 5329 din 11.12.2015;
În conformitate cu prevederile art.4 şi art. 5 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionarea consiliilor locale, aprobată, modificată şi
completată prin Legea nr. 673/2002;
În temeiul art. 31, alin. (2) şi art. 45, alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 7 voturi
„pentru”, 2 voturi „împotrivă”, 1 „abţineri”, adoptă următoarea:
HOTÂRÂRE
ART.1 – Se aprobă completarea Comisiei de validare a Consiliului Local Racoviţa, jud.
Vâlcea şi va avea următoarea componenţă:
1. Deaconescu Mircea Marian - preşedinte;
2. Nicu Ioan – secretar;
3. Iliescu Ion Narcis– membru.

ART. 2 – Primarul com. Racoviţa, jud. Vâlcea se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire
a prezentei hotărâri, iar prin grija secretarului va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare şi
comunicată Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea și persoanei desemnate.
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