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HOTĂRÂRE 
privind validarea mandatului de consilier al domnului Albu Ioan şi depunerea jurământului 

 
Consiliul Local al comunei Blajel, întrunit în şedinţă ordinară la data de 14 septembrie 2020,  

Văzând referatul de aprobare al Primarul Comunei Blăjel al proiectului de hotarare inscris la 
punctul 3 al Anexei la Dispozitia Primarului Comunei Blăjel nr. 96/2020, inregistrat sub nr. 
3504/07.09.2020, prin care se solicita validarea mandatului de consilier al candidatului supleant inscris pe 
lista de consilieri locali care au candidat a alegerile locale din anul 2016 din partea PSD, ca urmare a 
incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului domnului Vandor Mihai precum si 
declararea vacantă a unui loc de consilier local, prin ordinul Prefectului nr. 339/2020,  

Luand act de declaratiile din 10.09.2020 a domnilor Draghici Ioan si Virca Ioan, clasati pe locurile 
7 si 8, pe lista candidatilor supleanti prin care declară că renunţă la  poziţia de consilier local şi adresa 
P.S.D., organizaţia judeţeană Sibiu nr. 140/11.09.2020 prin care se confirmă calitatea de membru PSD a 
domnului Albu Ioan, 

Avand in vedere raportul nr. 3992 din 11 septembrie 2020 a secretarului general, ca si 
compartiment de resort, si avizul comun al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei 
Blajel din data de 11.09.2020 prin care se propune adoptarea hotararii, 

In considerarea procesului – verbal al Comisiei de validare din cadrul Consiliului Local Blajel din 
data de 14.09.2020, 
               În conformitate cu prevederile art. 80 – 83 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, a 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, Legea  nr. 14/2003 – Legea partidelor politice, republicată si avand ca reper 
prevederile art. 597 alin (1) lit „e” si  (2) lit „e” din OUG nr. 57/2019 
 In temeiul art. 204 alin (15) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
Art.1. (1) Se validează mandatul de consilier local al domnului Albu Ioan, aflat la poziţia nr. 9 pe  

lista de candidaţi a Partidului Social Democrat, organizatia locala Blajel, la alegerile locale din data de 05 
iunie 2016. 

      (2) Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în 
termen de 5 zile de la adoptare. 

Art.2. Domnul Albu Ioan va face parte din Comisia de Validare a Consililui Local, in calitate de 
secretar si Comisia nr. 1 pentru agricultură, activități economico-financiare, socială, amenajarea 
teritoriului și urbanism: 

 Art.3. Primarul comunei Blajel, prin secretarul UAT, va asigura ducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. 

Art.5. Secretarul are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului comunei Blajel, 
Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, P.S.D. - organizatia locala, d-lui Albu Ioan, compartiment 
contabilitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet 
www.primariablajel.ro. 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       CONTRASEMNEAZA 
          Fogoroşi Ştefan            Secretar general 
                                                        Ghiorghe Ioana 
 
 
Nr. 55/020 
Prezenţi la şedinţă: 9 consilieri 
Adoptată în şedinţa ordinară din data de 14 septembrie 2020 
Cu un număr de 9 voturi „pentru” din numărul total de 10 consilieri în funcţie 


