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HOTĂRÂRE

privind modificarea componenței comisia de validare din cadrul 
Consiliului Local al orașului Recaș

                         Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiş,
 
Având în vedere:

 adresa Instituției Prefectului – Județ Timiș cu nr. 6.761 / S 3 / 22.05.2017, înregistrată la Primăria
orașului Recaș sub nr. 8.263 / 24.05.2017, prin care se comunică Ordinul Prefectului Județului
Timiș nr. 426 / 22.05.2017, privind încetarea mandatului de consilier local al Orașului Recaș al
domnului Băcescu Gabriel;

 adresa Instituției Prefectului – Județ Timiș cu nr. 6.761 / S 3 / 22.05.2017, înregistrată la Primăria
orașului Recaș sub nr. 8.264 / 24.05.2017, prin care se comunică Ordinul Prefectului Județului
Timiș nr. 425 / 22.05.2017, privind încetarea mandatului de consilier local al Orașului Recaș al
domnului Bumbuc Gheorghe;

 adresa  Partidului  Social  Democrat  –  Organizația  Județeană  Timiș  nr.  65  /  24.05.2017,
înregistrată  la  Primăria  orașului  Recaș  sub  nr.  8.310  /  24.05.2017,  privind  confirmarea
următorilor supleanți din partea acestui partid pentru funcția de consilier local, în urma încetării
de  drept,  înainte  de  expirarea  duratei  normale,  a  mandatelor  consilierilor  locali  Băcescu
Gabriel și Bumbuc Gheorghe;

 prevederile  art.  31  alin.  (2)  din  Legea  nr.  215/2001,  privind  administraţia  publică  locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 prevederile  art.  4  din Ordonanţa Guvernului  nr.  35/2002,  privind aprobarea Regulamentului-
cadru  de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

 prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) şi în temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art.  1. –  (1) Începând cu data prezentei  hotărâri  se aprobă  modificarea componenței  comisia de
validare din cadrul Consiliului Local al orașului Recaș.
               (2) Comisia prevăzută la alin. (1) va avea următoarea componenţă:

1. CARCEA CONSTANTIN – președinte
2. FEKETE-MAȚEDOLEAN CODRUȚA RAMONA - secretar
3. BUGA ȘTEFAN - membru
4. TOMUȘ CIPRIAN COSMIN - membru
5. RUS AUGUSTIN – membru.

Art. 2. – Începând cu data prezentei Hotărârea Consiliului Local al orașului Recaș nr. 1 / 22.06.2016
își încetează aplicabilitatea. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timiş;
- Primarului Oraşului Recaş;
- Secretarului oraşului Recaş;
- Membrilor comisiei;   
- Cetăţenilor prin afişare la sediul primăriei şi mass – media locală.

             

                                                Preşedinte de şedinţă                         Contrasemnează
                                                  Consilier                                          Secretar oraș

                                     Ștefan BUGA                             Jr. Cătălina MOLDOVAN

Recaş, 31.05.2017
Nr. 158
Adoptată cu 13 voturi “pentru”



Nr. de consilieri prezenți: 13
Nr. de mandate: 13     
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PROIECT DE  HOTĂRÂRE
privind modificarea componenței comisia de validare din cadrul 

Consiliului Local al orașului Recaș

                         Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiş,
 
Având în vedere:

 adresa Instituției Prefectului – Județ Timiș cu nr. 6.761 / S 3 / 22.05.2017, înregistrată la Primăria
orașului Recaș sub nr. 8.263 / 24.05.2017, prin care se comunică Ordinul Prefectului Județului
Timiș nr. 426 / 22.05.2017, privind încetarea mandatului de consilier local al Orașului Recaș al
domnului Băcescu Gabriel;

 adresa Instituției Prefectului – Județ Timiș cu nr. 6.761 / S 3 / 22.05.2017, înregistrată la Primăria
orașului Recaș sub nr. 8.264 / 24.05.2017, prin care se comunică Ordinul Prefectului Județului
Timiș nr. 425 / 22.05.2017, privind încetarea mandatului de consilier local al Orașului Recaș al
domnului Bumbuc Gheorghe;

 adresa  Partidului  Social  Democrat  –  Organizația  Județeană  Timiș  nr.  65  /  24.05.2017,
înregistrată  la  Primăria  orașului  Recaș  sub  nr.  8.310  /  24.05.2017,  privind  confirmarea
următorilor supleanți din partea acestui partid pentru funcția de consilier local, în urma încetării
de  drept,  înainte  de  expirarea  duratei  normale,  a  mandatelor  consilierilor  locali  Băcescu
Gabriel și Bumbuc Gheorghe;

 prevederile  art.  31  alin.  (2)  din  Legea  nr.  215/2001,  privind  administraţia  publică  locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 prevederile  art.  4  din Ordonanţa Guvernului  nr.  35/2002,  privind aprobarea Regulamentului-
cadru  de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

 prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) şi în temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art.  1. –  (1) Începând cu data prezentei  hotărâri  se aprobă  modificarea componenței  comisia de
validare din cadrul Consiliului Local al orașului Recaș.
               (2) Comisia prevăzută la alin. (1) va avea următoarea componenţă:

1. __________________ – președinte
2. __________________ - secretar
3. __________________ - membru
4. __________________ - membru
5. __________________ – membru.

Art. 2. – Începând cu data prezentei Hotărârea Consiliului Local al orașului Recaș nr. 1 / 22.06.2016
își încetează aplicabilitatea. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timiş;
- Primarului Oraşului Recaş;
- Secretarului oraşului Recaş;
- Membrilor comisiei;   
- Cetăţenilor prin afişare la sediul primăriei şi mass – media locală.

                         Președinte de ședință                                   Contrasemnează
                           ____________                        Secretar Oraş



                                                                                        Jr. Cătălina MOLDOVAN 
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