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HOTĂRÂRE
privind validarea mandatului de consilier local al domnului Amăriuței Radu

Consiliul local al Orașului Recaș, Județ Timiș,

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;

 procesul verbal al comisiei de validare, înregistrat la Primăria sub nr. 8.696 / 31.05.2017;
 rezultatul votului deschis al consilierilor declaraţi  aleşi, consemnat în procesul verbal al şedinţei

ordinare a Consiliului Local Recaș din data de 31.05.2017;
 prevederile  Legii  nr.  393/2004,  privind  Statutul  aleşilor  locali,  cu  modificările  şi  completările

ulterioare;
 prevederile art.100 alin. (33) din  Legea nr. 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;

 prevederile  Hotărârii  Consiliului  Local  al  orașului  Recaș  nr.  7  /  01.07.2016,  privind  aprobarea
Regulamentului  de  organizare  şi  funcţionare  al  Consiliului  Local  al  oraşului  Recaş  pentru
perioada 2016 - 2020;

 prevederile  Legii  nr.  24/2000,  privind  normele  de  tehnică  legislativă  pentru  elaborarea  actelor
normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 prevederile art. 31 alin. (3) - (5) şi art. 311, art. 36 alin. (1) și (9) și în temeiul art. 45 alin. (1) și ale
art. 115 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE  

Art. 1. – Se validează mandatul de consilier local al domnului Amăriuței Radu.

Art. 2.  – Prezenta hotărâre poate fi  atacată la Tribunalul  Timiș – Secţia contencios administrativ şi
fiscal, în termen de 5 zile de la adoptare sau, după caz, de la comunicare.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică:  
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului orașului Recaș;
- Secretarului orașului Recaș;
- Serviciului Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Domnului Amăriuței Radu; 
- Cetățenilor, prin afișare la sediul instituției și mass-media locală.

              Preşedinte de şedinţă                                Contrasemnează
                                                      Consilier                                                 Secretar oraș
                                                    Ștefan BUGA                                     Jr. Cătălina MOLDOVAN 

Recaş, 31.05.2017
Nr. 159
Adoptată cu 13 voturi “pentru” și 1 “abținere”
Nr. de consilieri prezenți: 14



Nr. de mandate: 15

ROMÂNIA
Judeţul Timiș

Consiliul local al orașului Recaș

Nr. 8.696 din 31 mai 2017

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 31 mai 2017, în şedinţa ordinară a 

Consiliului Local al Oraşului Recaș

Astăzi, data de mai sus, comisia de validare aleasă de Consiliul local al orașului
Recaș în şedinţa de constituire din data de 22 iunie 2016, modificată în data de 31 mai
2017, a examinat, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea administraţiei publice
locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  legalitatea
alegerii consilierului local Amăriuței Radu cu ocazia alegerilor din data de 22 iunie 2016.

Comisia constată că au fost respectate dispoziţiile legale, fapt pentru care a hotărât
să propună validarea mandatului consilierului local Amăriuței Radu. 

         PREŞEDINTE,                                                  SECRETAR,
    CARCEA CONSTANTIN                    FEKETE-MAȚEDOLEAN CODRUȚA RAMONA

MEMBRI,

BUGA ȘTEFAN

RUS AUGUSTIN

TOMUȘ CIPRIAN COSMIN



R O M Â N I A
JUDEŢUL TIMIȘ

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI 
RECAȘ

J U R Ă M Â N T

        Subsemnatul    AMĂRIUȚEI  RADU  ,  aleas consilier la
alegerile   locale  din  data  de  5  iunie  2016,  în
conformitate  cu  prevederile  art.  32  alin.  (1)  din
Legea  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001,
republicată,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare,  depun  în  faţa  consiliului  următorul
jurământ:

         „Jur să respect Constituţia şi  legile ţării  şi  să fac, cu
bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea
pentru binele locuitorilor orașului Recaș.
         Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”

     PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ                                      CONSILIER,

          ________________________                              _____________
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INIŢIATOR: PRIMAR – ING. PAVEL TEODOR

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
privind validarea mandatului de consilier local al domnului Amăriuței Radu

Consiliul local al Orașului Recaș, Județ Timiș,

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;

 procesul verbal al comisiei de validare, înregistrat la Primăria sub nr. _____ / 31.05.2017;
 rezultatul votului deschis al consilierilor declaraţi  aleşi, consemnat în procesul verbal al şedinţei

ordinare a Consiliului Local Recaș din data de 31.05.2017;
 prevederile  Legii  nr.  393/2004,  privind  Statutul  aleşilor  locali,  cu  modificările  şi  completările

ulterioare;
 prevederile art.100 alin. (33) din  Legea nr. 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;

 prevederile  Hotărârii  Consiliului  Local  al  orașului  Recaș  nr.  7  /  01.07.2016,  privind  aprobarea
Regulamentului  de  organizare  şi  funcţionare  al  Consiliului  Local  al  oraşului  Recaş  pentru
perioada 2016 - 2020;

 prevederile  Legii  nr.  24/2000,  privind  normele  de  tehnică  legislativă  pentru  elaborarea  actelor
normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 prevederile art. 31 alin. (3) - (5) şi art. 311, art. 36 alin. (1) și (9) și în temeiul art. 45 alin. (1) și ale
art. 115 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE  

Art. 1. – Se validează mandatul de consilier local al domnului Amăriuței Radu.

Art. 2.  – Prezenta hotărâre poate fi  atacată la Tribunalul  Timiș – Secţia contencios administrativ şi
fiscal, în termen de 5 zile de la adoptare sau, după caz, de la comunicare.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică:  
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului orașului Recaș;
- Secretarului orașului Recaș;
- Serviciului Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Domnului Amăriuței Radu; 
- Cetățenilor, prin afișare la sediul instituției și mass-media locală.

Președinte de ședință                                         Contrasemnează                
                                                         Secretar Oraş

                                                                                                 Jr. Cătălina MOLDOVAN           
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