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ROMÂNIA          

JUDEŢUL SĂLAJ          

COMUNA CRASNA         

CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂREA Nr.17. 
Din data de 25.04.2019. 

privind validarea mandatului de consilier local a d-lui Filip Ioan  

din partea P.S.D. 

 
 Având în vedere: 

- încetarea  mandatului de consilier din cadrul Consiliului Local al comunei Crasna al domnului Pop 

Aurel, constatată prin Hotărârea nr.16/25.04.2019 a Consiliului Local al comunei Crasna; 

-  ţinând cont de adresa P.S.D. – Organizaţia Sălaj  cu nr.2227/05.04.2019; 

-  procesul verbal al Comisiei de validare al Consiliului local al comunei Crasna; 

- în baza dispoziţiilor art.96 alin.9 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- în conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) şi alin.(3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare și cel ale art. 100 alin. (33) din Legea nr. 

115 din 19 mai 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; 

- în conformitate cu prevederile art. 31 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

 Consiliul local al comunei Crasna, adoptă prezenta 

 

H O T Ă R Â R E: 
 

 Art.1. Se validează mandatul de consilier local al domnului Filip Ioan, candidat pe lista 

P.S.D. la alegerile locale din 5 iunie 2016, pe locul rămas vacant în urma demisiei domnului Pop 

Aurel. 

 Art.2. Domnul consilier Filip Ioan va fi membru în cadrul Comisiei pentru dezvoltarea 

economică şi socială, amenajarea teritoriului şi urbanism. 

Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată  de cei interesaţi la instanţa de contencios 

administrativ, în termen de 5 zile de la adoptare, sau de la comunicare, în cazul celor absenţi de la 

şedinţă. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj ; 

- Persoanei prevăzute la art. 1; 

- Dosarul şedinţei. 
 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ 

    Ozsvath Ilona                       Secretarul comunei Crasna, 
                                              Lazar Veturia 

 

 

 


