
JUDEȚUL TULCEA  
COMUNA NUFĂRU  
CONSILIUL LOCAL  

H O T Ă R Â R E Nr.11 
privind validarea mandatului de consilier local al domnului ROSOAGA STEFAN  

membru supleant pe Lista de candidaţi a Partidului National Liberal,  

la alegerile locale din data de 05 iunie 2016,  
 

Consiliul local al comunei Nufăru judeţul Tulcea, intrunit in şedinţă ordinara la 
data de 29 ianuarie 2019, fiind prezenti un numar de 9 consilieri locali;  

Avand in vedere: 

- Ordinul Prefectului Judetului Tulcea nr.29/25.01.2019 si inregistrat la Primaria Nufaru 

sub nr.505/28.01.2019 

- Adresa cu nr.18/21.01.2019 a PNL, Organizatia Judeteana Tulcea înregistrată la Primăria 
comunei Nufaru sub nr.463/23.01.2019 prin care se propune că domnul Rosoaga Stefan este 
următorul supleant pe listele sale de candidaţi la alegerile locale din 5 iunie 2016 este membru 
de partid şi că este membra a Partidului Naţional Liberal, aceasta ca urmare a demisiei a 
fostului consilier d-lui Milea Dumitru. 

- Expunerea de motive a primarului, înregistrată sub nr.519 din 28.01.2019; 

- Referatul Constatator al Secretarului Comunei Nufaru cu nr.518 din 28.01.2019; 

- Procesul Verbal al Comisiei de validare din cadrul Consiliului Local Nufaru 

- prevederile 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, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 6 alin. (2) si (3) din Legea 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.31, art.31^1, art.32, art.33, art.34 din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art.45, alin.1 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. Se validează mandatul de consilier local al domnului ROSOAGA STEFAN, supleant 

pe lista de candidaţi la Consiliul Local al comunei Nufaru din partea Partidului National 
Liberal. 

Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacata de cei interesati în termen de 5 zile de la adoptare la 
instanta de contencios administrativ, iar în cazul celor absenți de la ședință, în termen de 5 zile 
de la comunicare. 

Art.3. Secretarul comunei Nufăru județul Tulcea va comunica prezenta hotărâre Prefectului - 
Judetului Tulcea, precum şi autorităţilor si persoanelor interesate. 

Prezenta Hotararea a fost adoptata cu votul a 9 consilieri prezenti din totalul de 11 consilieri 

alesi.  

  PRESEDINTE DE SEDINTĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ, 
    Consilier,Iordache Marcel                                             SECRETAR, Milosovici Lucian 
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