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HOTĂRÂREA NR.60 
din data de 28.03.2019

-privind validarea mandatului de consilier local al D-lui POPARAD GHEORGHE- COSMIN 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă ordinară,

Având în vedere prevederile art.31 din Legea nr.215/2001 privind admnistraţia publică 
locală şi ale art.100 alin. 3 din Legea nr. 115/2015 privind alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi 
modificarea şi completarea legii nr. 393/2004 privind Statul aleşilor locali,

Având în vedere HCL nr. 59/2019 privind încetarea de drept a mandatului de consilier 
local al d-lui CÎRJE CĂTĂLIN GEORGE, ca urmare a demisiei,

Ţinând seama de comunicarea nr.10/07.03.2019 prin care se comunică validarea 
mandatului de consilier local din partea Partidului Alianţa Liberalilor si Democraţilor Braşov, 
înregistrată la Primăria Municipiului Făgăraş cu nr. 35569/13.03.2019 şi declaraţia de 
renunţare la mandat a dl ui Boeriu lancu cu nr. 11/07.03.2019//355691//13.03.2019 precum şi 
declaraţia de renunţare la mandat a dnei Judele Olga-Michaela cu nr. 
12/07.03.2019//35569/2//13.03.2019,

Având în vedere Procesul-verbal al Comisiei de validare, referat constatator cu privire 
la validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Fagaras a 
domnului POPARAD GHEORGHE- COSMIN cu nr. 35569/18.03.2019

în conformitate cu prevederile art 6 alin 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul 
aleşilor llocali, actualizată

Văzând prevederile art.32 şi 36, alin.9 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată,

în temeiul art.45, alin.5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l.Se validează mandatul de consilier local al D-lui POPARAD GHEORGHE-  

COSMIN, ocupând poziţia 5 din lista de candidaţi la funcţia de consilier local al Municipiului 
Făgăraş din partea Partidului Alianţa Liberalilor si Democraţilor, fiind membru al acestui 
partid.

Art.2.DI. POPARAD GHEORGHE- COSMIN va face parte din Comisia de organizare 
şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură şi din Comisia pentru administraţia 
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţeneşti, problemele minorităţilor.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează 
Secretarul Municipiului Făgăraş.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru 
Consilieri în funcţie-18 
Consilieri prezenţi-16

Prezenta hotărâre se comunică:
1 ex. Dosar de şedinţă 
1 ex. Colecţie 
1ex. Prefectură 
1ex. Primar 
1ex. Secretar 
1ex. Afişare
1ex. Compartimentul Relaţii cu Publicul, Arhivă 

- 1ex. POPARAD GHEORGHE- COSMIN
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