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 HOTĂRÂRE NR.51 
                   Privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local  
                                   al oraşului Costeşti al doamnei Nicolae Gherghina 
 
 

            Consiliul local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în sedinţa extraordinară, 
convocată de îndată, în data de 02.09.2020; 
           Având în vedere: 
 -adresa Partidului Naţional Liberal nr.353 din data de 02.09.2020, înregistrată la 
Primăria oraşului Costeşti sub nr.16085 din data de 02.09.2020;  

-Referatul de aprobare nr.16091 din data de 02.09.2020, întocmit de iniţiator; 
-Raportul din data de 02.09.2020 al Comisiei de validare a Consiliului Local al 

oraşului Costeşti, prin care se propune validarea mandatului de consilier local al doamnei 
Nicolae Gherghina; 

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr.16095/02.09.2020; 
Ţinând cont de: 
 -prevederile art.100 alin.(33) din Legea nr.115/2015, 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 ulterioare; 
 -dispoziţiile art.31, art.31¹ alin.(1), art.32  din Legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile art.129 alin.(1) şi alin.(14), art.196 alin.(1) lit.„a” din O.U.G. 
nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
            În temeiul dispoziţiilor art.139 alin.(1) coroborat cu art.5 lit.„ee”, art.204 alin.(15), 
art.122 cu trimitere la art.597 alin.1 lit.„e” şi alin.(2) lit.„e” din O.U.G. nr.57/2019, privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

        HOTĂRĂŞTE: 
Art.1.Se aprobă validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al 

oraşului Costeşti, al doamnei Nicolae Gherghina, aleasă supleant pe lista de candidaţi a 
Partidului Naţional Liberal la alegerile locale din data de 05 iunie 2016, mandat devenit 
vacant ca urmare a încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a acestuia,             
a mandatului de consilier local al domnului Sandu Florin. 

Art.2.Prezenta hotărâre de validare a mandatului poate fi atacată de cei interesaţi 
la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul 
celor absenţi de la şedinţă, de la comunicare. 

Art.3.Doamna Nicolae Gherghina îl înlocuieşte pe domnul Sandu Florin în 
Comisia nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, tehnică, 
investiţii, servicii, comerţ şi administrarea domeniului public, a Consiliului Local al 
oraşului Costeşti, din care acesta făcea parte. 

      Art.4.Hotărârea nr.6/2016 privind constituirea comisiilor Consiliului Local al 
oraşului Costeşti se modifică în mod corespunzător, potrivit prevederilor prezentei 
hotărâri. 

     Art.5.Prezenta hotărâre va fi comunicată în termenul legal, prin grija secretarului 
general al oraşului, Instituţiei prefectului judeţului Argeş, consilierilor locali. 

 
                                                            Dată astăzi:02.09.2020 
                                                                            Contrasemnează, secretar general oraş,     
                                                                                                   CHIRIȚĂ IULIANA 

                                                                                            
      PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, 

                       TUDOR GHEORGHE GABRIEL 


