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HOTARÂRE
Privind validarea mandatelor consilierilor locali ai Consiliului Local al comunei BĂNIA
Consiliul local al comunei Bănia, întrunit în şedinţa de constituire din data de 24.06.2016;
Având în vedere propunerile comisiei de validare constituită la nivelul consiliului local al comunei Bănia, pe întreaga durată a
mandatului;
Văzând prevederile art. 6 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale aprobat de Ordonanța
Guvernului nr. 35/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 6 al.(2), al. (4) și art. 7 din Legea nr.
393/28.09.2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.
Având în vedere prevederile art. 47 din Legea nr. 334/2006r2 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor
electorale, republicată în anul 2010, cu modificările și completările ulterioare precum și prevederile art.100 al.(33) și art. 107 din Legea
nr. 115 din 19 mai 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 cu modificările și completările
ulterioare;
Văzând şi Listele partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetatenilor romani apartinand
minoritatilor nationale si a candidatilor independenti pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale,
conform art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, au fost
publicate.
Având în vedere şi prevederile art. 6 al.(2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 30 al.(5), art. 31 al.(4) şi al.(5), art. 311, art. 33, art. 45 al.(1) şi art. 115 al.(1) lit. „b” din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 - Se validează mandatele consilierilor locali, pentru consiliul local al comunei Bănia, după cum urmează:
Nr. crt.
Numele şi prenumele
Domiciliul
Apartenenţa politică
1.
Albu Alexandru Vichentie
Bănia nr.494
PSD
2.
Balan Valeriu
Bănia nr. 423
UNPR
3.
Borozan Gheorghe
Bănia nr. 267
PNL
4.
Ciortuz Lica
Gîrbovăţ nr. 353
PNL
5.
Ciortuz Păun
Gîrbovăţ nr. 352
PNL
6.
Golîmba Florin-Octavian
Bănia nr. 367
PPU-sl
7.
Marin Nicolae
Bănia nr. 119
ALDE
8.
Pirtea Dănilă
Bănia nr. 181
PSD
9.
Surulescu Rozalia
Gîrbovăţ nr. 227
UDMR
10.
Ţîncu Ioan
Bănia nr. 414
PNL
11.
Velcotă Maria
Gîrbovăț nr. 104
PMP
Art. 2- Se invalidează mandatele consilierilor locali declaraţi aleşi, sau declarati supleanti, după cum urmează:
Nr. crt.
Numele şi prenumele
Domiciliul
Apartenenţa
Motivele invalidarii
politică
Art. 3- Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la
adoptare sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la comunicare.
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