
ROMÂNIA 

JUDEŢUL VÂLCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAŞ BREZOI 

HOTĂRÂREA Nr. 35 

Privitoare la: "Validarea mandatului de consilier, în cadrul 
Consiliului I,ocal Brezoi, al domnului Dobrin Ion" 

Consiliul Local Brezoi, Judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară 
astăzi 28.06.2018, la care participă un m·. de 15 consilieri <lin totalul de 15 din 
câli este constituit, 

Luând în discuţie expunerea de motive prezentată de domnul Schell 
Robert-primarul oraşului Brezoi, raportul de avizare al comisiei pentru 
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi raportul de specialitate nr. 
3344 din 21.06.2018 întocmit de compartimentul Juridic din cadrul aparattului 
de specialitate al primarului, prin care se propune validarea mandatului de 
consilier, în cad1u1 Consiliului Local Brezoi, al domnului Dobrin Ion, 

Ţinând cont de adresa nr.75/24.06.2018 a Partidului Social Democrat
Organizaţia Judeţeană Vâlcea, prin care se confirmă, în condiţiile prevăzute de 
art.100, alin.(33), din Legea nr. 115/2015, privind alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale locale, , pentru modificarea Legii administratiei 
publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii 
nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, faptul că primul supleant eligibil de 
pe lista proprie de candidaţi a Partidului Social Democrat pentru funcţia de 
consilier local este domnul Dobrin Ion, membru al Partidului Social Democrat; 

În conformitate cu prevederile art.100, alin.(33), din Legea nr. 115/2015, 
privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale locale, , pentru 
modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru 
modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, 



precum şi ale art.31 şi 31 1)din Legea nr.215/200 1 privind administraţia publică 
locală, republicată, modificată şi completată. În temeiul art. 36 alin.(9) şi art. 45 
din Legea nr.215/200 1 privind administraţia publică locală, republicată, 

modificată şi completată, coroborate cu art. 6 alin.(2) din Legea nr. 393/2004 
privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, cu un 
nr. de 15 voturi "pentru", 

Adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE: 

Art.l :Se validează mandatul de consilier local al d-lui Dobrin Ion, 
urmatorul supleant eligibil pe lista Partidului Social Democrat. 

Art.2:Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios 
administrativ de către cei interesaţi, în termen de 5 zile de la adoptare ori de la 
comunicare, în cazul celor absenţi de la şedinţă. 

Art.3: Prezenta hotărâre se va comunica astfel : 
-Instituţiei Prefectului ; 
-Primarului oraşului Brezoi ; 
-Domnului Dobrin Ion. 

Brezoi la 28.06. 2018 

Presedinte de sedinta Contresemneaza pentru legalitate 
Secretar, 

Sandu Nic~51 ~ 


