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HOTĂRÂREA �r. 1 
din 19 ianuarie 2009 

 
             privind : validarea mandatului de consilier local al d-lui TUMURICĂ 
DORU, din partea Partidului Democrat – Liberal, în cadrul Coniliului Local al 
comunei Paltin, judeţul Vrancea. 
 
                               Consiliul Local al comunei Paltin, judeţul Vrancea, întrunit 
în şedinţă ordinară, în data de 19 ianuarie  2009,  având în vedere :  
                              - expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre,  iniţiat şi 
prezentat de către primarul comunei Paltin, cu privire la validarea mandatului de 
consilier local al d-lui TUMURICĂ DORU, din partea Partidului Democrat – 
Liberal, în cadrul Coniliului Local al  comunei Paltin, judeţul Vrancea;  
                               - Hotărâea Consiliului Local al comunei Paltin, judeţul 
Vrancea, nr. 41, din 19 decembrie 2008, privind constatarea încetării mandatului 
de consilier local al d-lui Păun Valentin - Valerianovici, din partea   Partidului 
Democrat – Liberal;  
                              -   adresa nr. 168 / 18.04.2008, care cuprinde lista cu propunerile 
de candidaţi ai Partidului Democrat – Liberal pentru Consiliul Local Paltin, la 
alegerile din luna iunie 2008;  
                              -  adresa nr. 28, din 16 ianuarie 2009, a PD-L Vrancea, prin care 
se confirmă faptul că d-l Tumurică Doru este primul supleant declarat ales la 
alegerile din luna iunie 2008, din partea PD-L, la nivelul organizaţiei Paltin; 
                              -   pocesul – verbal nr. 309 / 19.01.2009, al Comisiei de validare 
a Consiliului Local al comunei Paltin, prin care se propune validarea mandatului de 
consilier loca al d-lui TUMURICĂ DORU, din partea PD-L;                          
                              -  prevederile art. 96, alin. (9), din Legea nr. 67/ 2004, pentru 
alegerea autorităţilor publice locale ;  
                              - în temeiul prevederilor art. 45, alin. (1),  din Legea nr. 
215/2001- Legea administraţiei publice  locale, republicată,  
 
                                                     H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E: 
 
                     Art. 1.  Validează mandatul de consilier local al d-lui TUMURICĂ 
DORU, din partea Partidului Democrat –Liberal, în cadrul Consiliului Local al 
comunei Paltin, judeţul Vrancea, ca urmare a îndeplinirii tuturor condiţiilor legale 
verificate şi confimate de către comisia de validare. 
 
  



                     Art.  2.   Secretarul comunei Paltin, va asigura publicitatea prezentei 
Hotărâri, prin afişarea acesteia la sediul Consiliului Local, o va comunica înmâna 
noului consilier local validat, primarului comunei, persoanelor şi instituţiilor 
interesate, şi Instituţiei Prefectului- Judeţul Vrancea, pentru controlul asupra 
legalităţii, în termenul prevăzut de lege. 
 
 
 
 
 
     PREŞEDI�TE DE ŞEDI�ŢĂ,                                                   CO�TRASEM�EAZĂ, 
                   Consilier,                                                                      Secretarul comunei Paltin, 
          IO�EL TULACHE                                                                IO�EL  GHIORGHIŢĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


