MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
Nr.: 597/05.09. 2016

PROIECT
AVIZEAZǍ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

HOTĂRÂRE
privind validarea domnului Coșcodaru Iulian - Mihai în funcţia de consilier local

Având în vedere Referatul Constatator al Secretarului Sectorului 6 şi
Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al municipiului Bucureşti;
Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 6 prin care se ia act de
încetarea mandatului de consilier local al domnului Gheorghe Iulian din cadrul
Consiliului Local Sector 6 şi se declară vacant locul de consilier local al acestuia,
precum şi de procesul - verbal al Comisiei de validare a Consiliului Local al
Sectorului 6;
Luând în considerare opţiunea domnului Coșcodaru Iulian - Mihai şi
confirmarea calităţii acestuia de membru al Partidului Social Democrat, comunicată
Consiliului Local Sector 6 prin adresa înregistrată sub nr. 595/05.09.2016;
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 393/2004
privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate
cu 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;
În temeiul art. 31 alin. (3) şi (5) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Consiliul Local Sector 6,
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se validează mandatul de consilier local al domnului Coșcodaru
Iulian - Mihai candidat pe lista Alianţei Electorale P.S.D.+U.N.P.R. la alegerile
locale din iunie 2016, pe locul rămas vacant, ca urmare a încetării mandatului de
consilier local al domnului Gheorghe Iulian.
Art. 2. Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform
competenţelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Nr.:
Data:

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,

Demirel Spiridon

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere Referatul Constatator al Secretarului Sectorului 6 şi Hotărârea
Consiliului Local al Sectorului 6 privind încetarea mandatului de consilier local al
domnului Gheorghe Iulian, precum şi faptul că se poate numi, conform prevederilor
legale în vigoare, prin hotărâre de consiliu local, o altă persoană în locul rămas
vacant, respectiv primul supleant înscris pe lista partidului politic, a alianţei politice
sau a alianţei electorale respective.
Ţinând cont de opţiunea domnului Coșcodaru Iulian - Mihai şi de adresa
nr. 595/05.09.2016 prin care se confirmă apartenenţa politică şi calitatea acestuia de
membru al Partidului Social Democrat şi prim-supleant în urma demisiei domnului
Gheorghe Iulian, înregistrată la Biroul Asistență Tehnică a Consiliului Local sub
nr. 559/26.08.2016.
Ca urmare, propun Consiliului Local al Sectorului 6 spre dezbatere şi
aprobare, proiectul de hotărâre privind validarea domnului Coșcodaru Iulian - Mihai
în funcţia de consilier local.

PRIMAR,

Gabriel Mutu

REFERAT CONSTATATOR

Având în vedere demisia din funcţia de consilier local a domnului Gheorghe
Iulian înregistrată la Biroul Asistenţă Tehnică a Consiliului Local sub
nr. 559/26.08.2016 și Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 prin care s-a
declarat vacant un loc de consilier local, în urma demisiei domnului Gheorghe Iulian
luâdu-se act de încetarea mandatului său de consilier local.
Ţinând cont de opţiunea domnului Coșcodaru Iulian - Mihai şi de adresa
nr. 595/05.09.2016, prin care se confirmă apartenenţa politică şi calitatea acestuia de
membru al Partidului Social Democrat, precum și de adresa d-lui Văideanu Alin
Mihai de renunțare la mandatul de consilier local în cadrul Consiliului Local al
Sectorului 6, înregistrată la Biroul Asistenţă Tehnică a Consiliului Local sub
nr. 596/05.09.2016.
Ca urmare, propun Consiliului Local al Sectorului 6 spre dezbatere şi
aprobare, proiectul de hotărâre privind validarea domnului Coșcodaru Iulian - Mihai
în funcţia de consilier local.

SECRETAR,

Demirel Spiridon

DECLARAŢIE

Subsemnatul Coșcodaru Iulian Mihai fiind ales pe lista
Alianţei Electorale P.S.D.+U.N.P.R., cunoscând prevederile
art. 28 din Legea nr. 215/2001, art. 89-93 din Legea nr.
161/2003, precum şi ale art. 326 Cod Penal privind falsul în
declaraţii, declar că întrunesc condiţiile legale şi optez pentru
ocuparea funcţiei de CONSILIER în cadrul Consiliului Local
al Sectorului 6.

Data
08.09.2016

Semnătura,

JURĂMÂNT

“Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac
cu bună credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi
priceperea mea pentru binele locuitorilor Sectorului
6 al Municipiului Bucureşti. Aşa să-mi ajute
Dumnezeu!”

COȘCODARU IULIAN-MIHAI

