
HOTĂRÂREA Nr.175 
PRIVIND VALIDAREA  MANDATULUI DE CONSILIER  LOCAL A L DOMNULUI                                

TEODORESCU MIRCEA DIN PARTEA  PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT  
 

 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedintă ordinară la data de              
23 decembrie 2014; 

Examinând proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului 
Teodorescu Mircea din partea Partidului Social Democrat, proiect din iniţiativa primarului; 

Având în vedere: 
        - adresa nr. 157/28.07.2014 înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Tulcea sub nr. 
20/28.07.2014, prin care Organizaţia Judeţeană Tulcea a Partidului Social Democrat comunică 
persoana îndreptăţită să ocupe locul de consilier vacant în urma încetării de drept a mandatului de 
consilier local al domnului Pericleanu-Grigore Ciprian; 
      - raportul comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
      - prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 111/30.07.2014 privind 
constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Pericleanu-Grigore Ciprian 
din partea Alianţei Politice Uniunea Social Liberală; 

- prevederile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare . 
        În temeiul art. 31, art.45 alin. (1) şi (6), art. 49 alin. (1) şi (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea  
nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală. republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,  
 

                                                             HOTĂRĂŞTE: 
 

ART. 1 Se validează mandatul de consilier local al domnului Teodorescu Mircea, domiciliat în 
Municipiul Tulcea, Str. Spitalului nr. 18, bl. B2, ap. 14, membru al Partidului Social Democrat, pe 
locul rămas vacant ca urmare a încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului  
Pericleanu-Grigore Ciprian. 

ART. 2 Hotărârea de validare a mandatului 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. 

ART. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Secretarul Municipiului 
Tulcea. 

ART. 4 Prezenta Hotărâre se comunică: 
- Domnului Teodorescu Mircea; 
- Primarului Municipiului Tulcea; 
- Direcţiei Administraţie Publică Locală; 
- Partidului Social Democrat, Organizaţia Judeţeană Tulcea; 
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Tulcea. 

 

        
        Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor. 

 
 

              CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                            CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                           FRANDEŞ Claudia Alina 
                                                                                                            

 
 
 


