CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ

HOTĂRÂRE
privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Judeţean Argeş
Consiliul Judeţean Argeş, întrunit în şedinţa de constituire,
Având în vedere:
 Art. 4 din O.G. nr. 35/2002 privind aprobarea regulamentului-cadru de
organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată de Legea nr.
673/2002;
 Propunerile făcute de grupurile de consilieri judeţeni constituite conform
legii;
 Rezultatul votului privind alegerea membrilor comisiei de validare a
Consiliului Judeţean Argeş;
 Prevederile art. 892, alin. 2 – 4 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001 republicată, modificată şi completată;
În temeiul dispoziţiilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c)
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată,

HOTĂRĂŞTE:
ART. 1 (1) Se alege Comisia de validare a Consiliului Judeţean Argeş în
următoarea componenţă:
Nr.
Numele şi prenumele
Apartenenţa politică
Crt.
1.
SANDU ELENA
USL
2.
LAZAR ION CORNEL
USL
3.
DIACONU NICOLAE NICUSOR
PP-DD
4.
SOFIANU NARCIS IONUT
USL
5.
COCAINA MIHAI ANDREI
AAM
(2) Comisia de validare funcţionează pe toată perioada mandatului
Consiliului Judeţean Argeş.
ART. 2. Comisia de validare îşi va alege din rândul membrilor săi un preşedinte
şi un secretar.

ART.3. (1) Comisia de validare aleasă potrivit art. 1 va examina legalitatea
alegerii fiecărui consilier judeţean, va propune consiliului validarea sau
invalidarea mandatelor şi va constata rezultatele voturilor pentru alegerea
vicepreşedinţilor şi a componenţei comisiilor de specialitate.
(2) Pe durata exercitării mandatului, comisia de validare va constata
rezultatele voturilor în cazul adoptării hotărârilor cu caracter individual cu
privire la persoane, care vor fi adoptate prin vot secret, potrivit art. 45, alin. 5
coroborat cu art. 98 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată şi actualizată.
ART.4. Compartimentul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica
hotărârea:
 Instituţiei Prefectului judeţului Argeş;
 Comisiei de validare.
PREŞEDINTE,
CONSTANTIN NICOLESCU

Contrasemnează
SECRETAR JUDEŢ,
VIORICA RĂDUCANU

Data astăzi _____________
Nr. ____

