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HOTĂRÂREA NR.43 

privind respingerea proiectului de hotărâre nr. 3241 din 08.06.2018 privind obligarea 

validării mandatului de consilier local al domnului Tache Petre Alin 

Consiliul local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 25.06.2018 la 

care participă un număr de 12 consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie, 

Văzând că domnul Benchea I. Robert este președinte de ședință, 

Luând în dezbatere nota de fundamentare și proiectul de hotărâre inițiate de către domnul 

consilier local, Benchea Ioan, 

Având în vedere raportul Compartimentului secretariat din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Comunei Oțeleni, înregistrat la nr. 3453 din data de 19.06.201; 

 Având în vedere raportul de avizare favorabil al Comisiei juridice, de disciplină, protecţia 

mediului, urbanism şi amenajarea teritoriului, din cadrul Consiliului Local al Comunei Oțeleni, 

înregistrat cu nr. 3553 din 22.06.2018;  

Având în vedere adresa nr. 507 din 25.10. 2017 a Partidului Național Liberal, Filiala Iași 

înaintată către Primăria comunei Oțeleni, având ca subiect validarea mandatului de consilier local; 

Având în vedere lista privind candidații Partidului Național Liberal la funcția de consilier 

local din cadrul Consiliului Local Oțeleni, înregistrată la Biroul Electoral de Circumscripție 

Oțeleni, sub nr. 16 din 25.04.2016, 

Având în vedere prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 827 din 30.05.2018 a Tribunalului Iași, secția a 

II-a, Contencios administrativ și fiscal; 

În conformitate cu prevederile art.36 alin. (9) din Legea 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi art 115 alin. 1 lit. b) din Legea 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 5 voturi 

”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 7 ”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

ART.1 Se respinge proiectului de hotărâre nr. 3241 din 08.06.2018 privind obligarea 

validării mandatului de consilier local al domnului Tache Petre Alin. 

ART.2  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului Comunei Oțeleni; 

- Persoanei prevăzute la art. 1 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

- Se va afișa la sediul și pe site-ul instituției. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     Contrasemnează pentru legalitate, 

BENCHEA I. ROBERT             Conf. art. 47 din Legea 215/2001 (r1),  

 Secretarul comunei  

Oțeleni, 25 iunie 2018            BENCHEA L. ROBERT 


