ROMÂNIA
JU D E ŢU L SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL A L COMUNEI DORNA ARINI

HOTĂRÂRE
Privind validarea unui mandat de consilier local în cadrul Consiliului Local, al Comunei
Dorna Arini, judeţul Suceava

Consiliul Local al Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în
data de 12.07.2019;
Având în vedere:
- Expunerea de motive întocmită de domnul primar al comunei Doma-Arini, judeţul
Suceava, înregistrată sub nr.193 din 05.07.2019;
- Raportul Secretarului comunei D om a-A rini, judeţul Suceava, înregistrat sub nr.203 din
12.07.2019;
- Avizul Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea
ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, din cadrul Consiliului Local Doma-Arini, judeţul
Suceava, înregistrat sub nr.204 din 12.07.2019;
- Luând în considerare adresa Partidului National Liberal Filiala Judeţeană Suceava,
inregistrată la Primăria Comunei Dorna Arini, sub nr. 3933/27.06.2019 prin care se confirmă că
domnul COZAN Costică este următorul supleant din lista de candidaţi depusă de Partidul Naţional
Liberal, la alegerile din iunie 2016 şi că este membru al Partidului Naţional Liberal, aceasta ca
umare a demisiei din Consiliul local al domnului NIŢUCĂ Mirel;
- Hotărârea Consiliului Local, D om a Arini, nr.22 din 20 iunie 2019, prin care se ia act de
încetarea mandatului de consilier local al domnului NIŢUCĂ Mirel prin demisia acestuia şi
constatarea vacantării unui post de consilier local, din cadrul Consiliului Local, al Comunei Doma
Arini, judeţul Suceava;
«
- Procesul verbal al comisiei de validare din cadml Consiliului Local al Comunei Doma
Arini prin care se propune validarea mandatului domnului COZAN Costică, în funcţia de consilier
local în cadml Consiliului Local al Comunei Doma Arini;
- prevederile art.100 alin. (33) din Legea ne.115 din 19 mai 2015, pentru alegerea *
autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.
215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor
locali, cu modificările şi completările uleterioare;
Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau incompatibilităţi aşa cum
sunt ele definite în Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi
sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere prevederile art. 31 alin. (5), art. 311 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
în temeiul prevederilor, art. 128 alin. (1) şi alin. (2), art. 129 alin.(l) şi alin. (14), art. 139,
alin. (1), (6), (7) art. 196 alin. (1), lit ”a”, art. 197 alin.(l), art. 199 alin.(2), art. 597 alin. (1) lit. V
din Codul Administrativ adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

HOTĂRĂŞTE:
A rt.l Se validează mandatul de consilier local în cadml Consiliului Local al Comunei
Doma Arini, judeţul Suceava, al domnului COZAN Costică.

Art.2 Cu drept de contestaţie în 5 zile de la adoptarea/comunicarea prezentei hotărâri, la
instanţa de contencios administrativ.
Art.3 Primarul comunei Doma-Arini, prin compartimentele de specialitate din cadrul
Aparatului propriu de specialitate, va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri, iar secretarul comunei o va aduce la cunoştinţă publică şi a celor interesaţi şi o va înainta
Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava pentru control şi legalitate.
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