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HOTĂRÂREA NR.117 
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-privind validarea mandatului de consilier local al d-nei DOBREA ADINA IONELA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, 
întrunit în şedinţă ordinară,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr. 
34.488/1/27.05.2020, Raportul de specialitate nr. 34.488/27.05.2020,

Ţinând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico- 
sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al 
Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia 
mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, al Comisiei 
pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, al Comisiei pentru activităţi 
ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, 
al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum şi al 
Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană,

Având în vedere:
- Prevederile art.31 din Legea nr.215/2001 privind admnistraţia publică locală şi ale 

art.100 alin. (33) din Legea 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,
HCL nr.60 /31.03.2020 privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei 

normale a mandatului de consilier local al domnului Pintea Cornel Octavian, datorită 
lipsei nemotivate pe perioada prevăzută la art 204 alin 2 lit d din OUG nr. 57/2019

- Adresa nr.34187/25.05.2020 a Organizaţiei Judeţene a Partidului National Liberal 
din care rezultă că doamna Dobrea Adina Ionela este următorul supleant pe lista de 
candidaţi ai Partidului national Liberal pentru Consiliul Local al Municipiului Făgăraş,

- Procesul-verbal al Comisiei de validare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.5 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare 
a Consiliului local al Municipiului Făgăraş, aprobat prin H.C.L. nr.235/26.09.2019.

în temeiul prevederilor art. 129 alin.(i), art. 139 alin.(i) şi art. 196 alin. (1) lit. a), 
art.597 alin.2 lit e), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.Se validează mandatul de consilier local al d-nei DOBREA ADINA 
IONELA, ocupând poziţia 14 din lista de candidaţi la funcţia de consilier local al 
Municipiului Făgăraş din partea Partidului National Liberal fiind membru al acestui 
partid.
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Art.2.Dna DOBREA ADINA IONELA va face parte din Comisia de turism, 
relaţii externe si integrare europeană şi Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, 
culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement.

A rt.3 Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de 
contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau comunicare, în cazul 
celor absenţi de la şedinţă, potrivit art.3iAi alin.(i) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, corelat cu 
art.597 alin.2 lit e), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se 
încredinţează Secretarul General al Municipiului Făgăraş.

Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru. 
Consilieri in funcţie - 17 
Consilieri prezenti-17

Prezenta hotărâre se comunică:

- îex. Dosar şedinţă
- îex. Colecţie
- lex. Prefectură
- lex. Primar
- lex. Secretar general
- îex. Afişare
- lex d-nei DOBREA ADINA IONELA

Cod: F-50
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