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HOTĂRAREA NR. 82 
din 04 Septembrie 2012 

privind validarea mandatului de consilier local al domnului Chelu Marine! Valentin 

Având În vedere: 
• Adresa nro 109/02.08.2012 din partea Organizaţiei Judeţene Ilfov a « Partidului Poporului 

Dan Diaconescu »,înregistrată la registratura Consiliului local cu nr.111 /03.08.2012 ; 
• Nota de fundamentare prezentata de domnul Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea; 
• Raportul Serviciului Juridic; 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Buftea nr. 79/04.09.2012 privind constatarea încetări i 

de drept,înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului 
Cristea Adrian; 

• Proces-verbal al comisiei de validare constituita prin Hotarârea Consiliului Local nr. 56 din 20 
Iunie 2012; 

• în temeiul prevederilor art.96, alin.(9) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, republicată , cu modificările şi completări le ulterioare; 

• Prevederile art.6 alin.2 si art.7 alin.1 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 
modificarile şi completarile ulterioare ; 

In temeiul art. 31,31 1,32 alin.1 art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, cu modificarile şi completarile ulterioare, 
Consiliu/loca/ al oraşului Buftea, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1 o lncepând cu data prezentei se valideaza mandatul de consilier local al 
domnului Chelu Marinel Valentin declarat ca membru supleant pe lista « Partidului 
Poporului Dan Diaconescu »,în cadrul Consiliului local al oraşului Buftea. 

Art.2. Prezenta hotarâre poate fi atacata la instanţa de contencios administrativ în 
termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi de la şedinţa, de la comunicare. 

Art.3o Secretarul oraşului Buftea va asigura comunicarea prezentei hotarâri primarului 
oraşului Buftea, serviciilor dE} SP.~Iitate, domnului Chelu Marinel - Valentin,Organizaţiei 
Judeţene Ilfov a Partidul i\f'0P.o[~IUJ G~n Diaconescu şi I nstituţiei Prefectului Ilfov. 
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