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 Priveste: validarea mandatului unui consilier in Consiliul local al municipiului 

Alexandria. 

 

Prin referatul de aprobare nr. 23887/22.10.2019, Primarul municipiului Alexandria 

propune intocmirea de catre Compartimentul Cancelarie Registratura a unui proiect de hotarare 

privind validarea mandatului domnului Potbaniceanu Marian Liviu in Consiliul local al 

municipiului Alexandria. 

Necesitatea si oportunitatea proiectului. 

Propunerea s-a facut motivat de faptul ca prin HCL  nr. 316/14.10.2019 a fost vacantat 

mandatul d-lui Mocanu Daniel Marian, urmare a demisiei acestuia. 

Legalitatea proiectului. 

Prin adresa nr. 170/17.10.2019, Partidul Social Democrat – Organizatia Judeteana 

Teleorman propune validarea in functia de consilier pe dl Potbaniceanu Marian Liviu, membru 

al Partidului Social Democrat, supleant pe lista de consilieri la pozitia nr. 22. 

           In conformitate cu prevederile art. 100, alin. (33) din Legea nr. 115/2015 privind 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 conform caruia “Candidaţii înscrişi în liste, care nu au fost aleşi, sunt declaraţi supleanţi în listele 

respective. În caz de vacanţă a mandatelor de consilieri aleşi pe liste de candidaţi, supleanţii vor ocupa 

locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt înscrişi în liste dacă, până la data validării mandatului 

pentru ocuparea locului vacant, partidele politice sau organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor 

naţionale din partea cărora au candidat supleanţii confirmă în scris, sub semnătura conducerilor 

judeţene ale partidelor politice sau ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, că 

supleanţii fac parte din partidul politic respectiv sau din organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor 

naţionale” se impune validarea d-lui Potbaniceanu Marian Liviu pe postul vacant 

Potrivit celor mentionate mai sus consideram ca propunerea Primarului municipiului 

Alexandria cuprinsa in referatul de aprobare, este legala, necesara si oportuna, drept pentru care 

s-a intocmit proiectul de hotarare cu privire la validarea mandatului unui consilier in Consiliul 

local al municipiului Alexandria, proiect de hotarare care impreuna cu intreaga documentatie 

va fi supus spre dezbaterea si aprobarea Consiliului local al municipiului Alexandria. 
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