
  ROMÂNIA

  JUDEŢUL  IALOMIŢA
  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

H O T Ă R Â R E

privind validarea mandatului de  consilier local 
al  domnului Voinoiu Costin-Eugen

           Consiliul  local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
-  Hotărârea Consiliului  local  Gheorghe Doja nr.  27 din 27.06.2017  privind încetarea de drept,

înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de  consilier local al domnului Gogoţ Clementin;
-  procesul-verbal  privind  centralizarea  voturilor,  constatarea  rezultatelor  alegerilor  şi  atribuirea

mandatelor pentru funcţia de Consilier local în cadrul Consiliului local al Comunei Gheorghe Doja, din 5
iunie 2016, al Biroului  electoral de circumscripţie nr. 32- Gheorghe Doja; 

- adresa nr. 65  din14.06.2017 a Partidului Social Democrat – Organizaţia Judeţeană  Ialomiţa, prin
care se confirmă apartenenţa la Partidul Social Democrat  a supleantului  Voinoiu Costin-Eugen,  ales pe
lista pentru Consiliul  Local la alegerile locale din data de 05 iunie 2016;

- procesul verbal nr. 4 din 27.06.2017 al Comisiei de validare  şi rezultatul votului exprimat de
majoritatea consilierilor locali, prezenţi;

În conformitate cu:
- prevederile art. 9  alin. (2) lit. a)  din  Legea nr. 393 din 28 septembrie 2004  privind Statutul

aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
     În  temeiul art.  31  alin  (3), art.  31^1,  art.45  alin.  (1)  şi  art.  115 alin.  (1)  lit.  b)  din  Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art.1 -  Se validează mandatul de  consilier local al domnului Voinoiu Costin-Eugen, propus de
Partidul Social Democrat  – Organizaţia Judeţeană Ialomiţa,  ales supleant pe lista electorală  a  Partidul
Social Democrat.

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

Art. 3 – Prezenta  hotărâre se va comunica, prin grija secretarului comunei Gheorghe Doja, spre
ştiinţă, domnului Voinoiu Costin-Eugen şi Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Ialomiţa,
precum şi Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa.

                   Preşedinte,
                  Filipoiu Mihaela-Evelina

                                                                            Contrasemnează  pentru legalitate,                    
                                                                                         SECRETAR,

                                                                                                     Praf Monica
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                               ROMÂNIA

                         JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA
                             Nr. ____ din_______

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, ______, 

 în şedinţa  comisiei de validare a Consiliului local al comunei Gheorghe Doja

           Astăzi, ______, comisia de validare aleasă de Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, prin
Hotărârea nr. 1, adoptată în şedinţa de constituire din data de 22.06.2016, a examinat, în conformitate cu
prevederile  art.  31  alin.  (3)  din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001  republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare, legalitatea alegerii consilierului Voinoiu Costin-Eugen. 

Având în vedere:
- Hotărârea Consiliului local Gheorghe Doja nr.__ din___  privind încetarea de drept, înainte de

expirarea duratei normale, a mandatului de  consilier local al domnului Gogoţ Clementin;
-  procesul-verbal  privind  centralizarea  voturilor,  constatarea  rezultatelor  alegerilor  şi  atribuirea

mandatelor pentru funcţia de Consilier local în cadrul Consiliului local al Comunei Gheorghe Doja, din 5
iunie 2016, al Biroului  electoral de circumscripţie nr. 32- Gheorghe Doja; 

- adresa nr. ___  din ______ a Partidului Social Democrat – Organizaţia Judeţeană  Ialomiţa, prin
care se confirmă apartenenţa la Partidul Social Democrat  a supleantului  Voinoiu Costin-Eugen,  ales pe
lista pentru Consiliul  Local la alegerile locale din data de 05 iunie 2016;
        Comisia constată că au fost respectate dispoziţiile legale, fapt pentru care a hotărât  să propună
validarea  mandatului   consilierului  local  propus de Partidul  Social  Democrat  – Organizaţia  Judeţeană
Ialomiţa, ales supleant pe lista electorală  a  Partidul Social Democrat, astfel:

Nr.
crt.

Numele si prenumele Locul de muncă şi funcţia Lista pe care a candidat

1.
Voinoiu Costin-Eugen PARTIDUL  SOCIAL

DEMOCRAT

Drept care, am încheiat prezentul proces-verbal.

          Preşedintele comisiei de validare,                                     Secretarul comisiei de validare,
                      Trifănescu Dănuţ                                                                      Ion Florin

Membrul comisiei de validare,
Stere Marian
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