
ROMANIA

JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BABANA

HOTARAREA NR .10

Privind validarea mandatului de consilier local a domnuluiStan Anton, aflat pe listele electorale la alegerile locale

din 05.06.2016 din partea partidului PSD , depunera juramantului precum si nominalizarea consilierului local PSD in

comisia de specialitate Juridica.

Consiliul Local al Comunei Babana, judetul Arges, intrunit in sedinta ordinara din data 12.02.2024

Avand in vedere:

- ordinul nr.61,130.OL.TO2O, emis de Prefectul Judetului Arges, privind constatarea incetarii mandatului de

consilier local in cadrui Consiliului Local al Comunei Babana, judetul Arges, detinut de domnul Gheorghe Marin,

ilt'€cufi1 si declararea locului de consilier local PSD , vacant.
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Luand in dezbatere proiectui de hotarare privind aprobarea validarii mandatului de consilier local a

Stan Anton, aflat pe listele electorale la alegerile locale din 05.06.2015 din partea partidului PSD,

juramantului precum si nominalizarea consilierului local PSD in comisia de specialitate Juridica.

-adresa cu nr.1,11,1,.02.2O2O a Partidului Social Democrat prin care , in conformitate cu prevederile

art.100 alin .33 din Legea nr.1,t5/201,5 pentru alegera autoritatilor administariei publice locale, precum si

pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.2L5l2OO1, precum si pentru modificarea si

complectarea Legii nr.39312O04 privind Statutul alesilor se confirma faptul ca urmatorul supleant de pe

listele electorale ale PSD este domnul Stan Anton.

-avizul Favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consililui Local Babana

epunera

- ln conformitate cu prevederile art.136 alin. (1) si alin. (3) din OUG 57/2019 privind CodulAdministrativ
- intemeiul dlspozitiilorart.l25alinl, lita)si b) si alin.(2) dinOUG5T/201-9privindCodulAdminlstrativ
- prevederilor art.129 alin(1) si (2) lit b) pct 4 a) din OUG5712019 privind CodulAdministrativ

HOTARARE

Art.1. Se valideaza mandatul de consilier local al domnului Stan Anton, in cadrul Consilului Local Babana,

rnscris pe lista de candidati ai Pardiuluisocial Democrat la alegerile locale din data de 05.06.2016.

Art.2. Depunerea juramantului a domnului Stan Anton.

Art.3. Se nominalizeaza domnul consilier local Stan Anton in comisia Juridica a Consilului Local Babana.

Art. . Prezenta hotarare va fi atacata de catre cei interesati la Tribunalul Arges, in termen de 5 zile de ia

nr;runicare.

Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare Primarului comunei Babana si lnstitutiei
irefectului- jud.Arges pentru verificarea legalitatii si o va afisa la sediul Primariei.

Presedinte de sedinta
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Adoptata in sedinta ordinara din data de 12.02.2020

fu un numar de 9 voturi din numarul de 11- consilieri in functie

Adina Oana


