
 
                               

        HOTĂRÂREA NR.284 

               din data de 20 decembrie 2017 

 

-privind validarea mandatului de consilier local al D-lui PINTEA CORNEL OCTAVIAN 

  

 

            CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară, 

 

 Având în vedere prevederile art.31 din Legea nr.215/2001 privind admnistrația 

publică locală și 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, 

 Ținând seama de comunicarea nr.37.775/11.12.2017, înregistrată la Primăria 

Municipiului Făgăraș, din partea Partidului National Liberal – filiala Brasov, 

Având în vedere Procesul-verbal al Comisiei de validare, Referatul constatator si 

expunera de motive cu privire la validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al 

Municipiului Făgăraș, a domnului Pintea Cornel Octavian, 

 Văzând prevederile art.32 și 36, alin.9 din Legea nr.215/2001 privind administrația 

publică locală, republicată, art.6 alin 2, art. 9 alin 2, lit.h1 si art 12 alin 3 din Legea 

nr.393/2004 privind Statului alesilor locali, 

 În temeiul art.45, alin.1 si 115 alin 1 lit b) din Legea nr.215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată, 

 

   

     HOTĂRĂȘTE: 

 

 

 

 Art.1. Consiliul Local al Municipiului Făgăraș ia act de Ordinul Prefectului  cu 

numărul 1128/28.11.2017 prin care se constată încetarea de drept înainte de expirarea duratei 

normale, a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraș 

al doamnei Motoc Carla Florentina și declară vacant locul acesteia. 

Art.2   Se validează mandatul de consilier local al D-lui PINTEA CORNEL 

OCTAVIAN, ocupând poziția 10 din lista de candidați la funcția de consilier local al 

Municipiului Făgăraș din partea Partidului National Liberal fiind membru al acestui partid. 

 Art.3 .Dl. PINTEA CORNEL OCTAVIAN va face parte din Comisia de turism, 

relatii externe si integrare europeană și Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, 

sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement. 

 Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează 

Secretarul Municipiului Făgăraș. 

 

 

  

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          CONTRASEMNEAZĂ 

  SUCIU ANDREEA-OANA                                Secretarul municipiului, 

                      LAURA ELENA GIUNCA 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Hotărârea s-a adoptat cu 14 voturi pentru 

 Consilieri în funcție-17 

 Consilieri prezenți-14 

 

 

 

Prezenta hotărâre se comunică: 
- 1ex.Dosar de ședință 

- 1ex.Colecție 

- 1ex.Prefectură 

- 1ex.Primar 

- 1ex.Secretar 

- 1ex.Afișare 

- 1ex. Compartimentul Relații cu Publicul,Arhivă 

- 1ex.Celui în cauză 
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