
 

 

 

H O T A R A R E A  
Nr.2 din 21  iunie 2016 

privind validarea mandatelor consilierilor  locali aleşi la  
05 iunie 2016 

 
 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

 
analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 121 alin. (1) ș i alin. (2) din Constituț ia României, 
republicată; 

b) art. 3 paragraful 2 din Carta europeană a autonomiei locale, 
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 
199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil; 
d)   art. 31 alin. (5) şi art. 311  din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
e) procesul-verbal al Comisiei de validare prin care se constată 

legalitatea alegerii  consilierilor locali, fapt pentru care au hotărât să 
propună  validarea mandatelor tuturor    consilierilor  locali, 

 
               ţinând seama de rezultatul votului deschis, exprimat prin ridicare de 
mâini, pentru fiecare mandat supus validării întrunindu-se majoritatea, 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  POMIRLA  adoptă prezenta 
hotărâre. 

 

Art. 1. - Se validează mandatele celor 11 consilierilor locali aleşi la data 
de 05 iunie 2016, după cum urmează: 

1. Ghiorghe CIOBANU ; 
2. Otilia-Ramona FILIP; 
3. Corneliu IACOB ; 
4. Ionut  ICHIM; 
5. Catalin-Ioan IFRIM; 
6. Costel ILUCA ; 
7. Lacramioara-Nicoleta MAXIN  
8. Vasile-Gigi MODREAN ; 
9. Dan POPESCU ; 
10. Maricel RUSU; 

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI POMÎRLA  

JUDEŢUL BOTOŞANI  
TEL/FAX 0231 622802 

E-mail primariapomirla@yahoo.com 
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11. Mihai SANDU  
            Art. 2. - Hotărârea de validare a mandatelor poate fi atacată de cei 
interesaţi la Tribunalul Judeţean  Botosani , în termen de 5 zile de la adoptare. 
 
               Art. 3. -Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin 
intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului 
comunei Pomirla  ș i prefectului judeţului Botosani şi se aduce la cunoştinţă 
publică prin afisare la sediul primariei.  

 
 

      PRESEDINTE DE VARSTA ,       ASISTENTI  PRESEDINTE VARSTA , 
              Mihai SANDU                                 Ionut ICHIM  
       Catalin-Ioan  IFRIM  
 
 
      CONTRASEMNEAZA, 
      SECRETARUL COMUNEI , 
                                                                 Corina CHELARIU  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  
 
 


