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HOTĂRÂRE
privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local Recaș 

al domnului Crăciun Alexandru

Consiliul local al orașului Recaș, județ Timiș,

Având în vedere:
 prevederile Hotărârii Consiliului Local al orașului Recaș nr. 184 / 29.11.2016,  privind

constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în funcție al domnului
Pașca Marinel,  înainte de expirarea duratei  normale a mandatului,  ca urmare a
demisiei;

 procesul  verbal  al  comisiei  de  validare,  înregistrat  la  Primăria  sub  nr.  17.560  /
29.11.2016;

 rezultatul votului deschis al consilierilor declaraţi aleşi, consemnat în procesul verbal al
şedinţei ordinare a Consiliului Local Recaș din data de 29.11.2016;

 prevederile art. 31 alin. (3) - (5) şi art. 311 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001,  republicată, cu modificările şi  completările ulterioare şi  art.  6 şi  7 din
„Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale”, aprobat prin
Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 673/2002,

HOTĂRĂŞTE  

Art. 1. – Se validează mandatul de consilier local în cadrul Consiliului Local al Orașului
Recaș al domnului Crăciun Alexandru.

Art.  2.  – Cu  drept  de  plângere  la  Tribunalul  Timiș  –  Secţia  civilă,  de  contencios
administrativ şi fiscal în termen de 5 zile 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 Crăciun Alexandru; 
- Cetățenilor, prin afișare la sediul instituției și mass-media.

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

Recaş, 29.11.2016
Nr. 185
Adoptată cu 13 voturi “pentru” și 1 “abținere”
Nr. de consilieri prezenți: 14
Nr. de mandate: 15
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