
 
 

HOTĂRÂREA NR.55 
PRIVITOR LA: validarea mandatului de consilier local al domnului Andrei Ion, 

următorul supleant în lista de candidați a Partidului Social Democrat 
 

Consiliul Local al oraşului Băbeni, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară 
din data de 30 iunie 2020, la care participă un număr de 11 consilieri din totalul 
de 14 consilieri în funcție ; 

 Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local nr.48/28 mai 2020 domnul 
consilier local Barbu Alexandru a fost desemnat preşedinte de şedinţă pentru luna 
iunie 2020; 

Luând în discuţie proiectul de hotărâre, referatul de aprobare nr.9734/29 
iunie 2020 al primarului oraşului Băbeni și  raportul de specialitate nr.9735/29 
iunie 2020 al secretarului general al orașului prin care propune validarea 
mandatului de consilier local al domnului Andrei Ion, următorul supleant în lista 
de candidați a Partidului Social Democrat;  

Având în vedere: 
- dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al orașului Băbeni nr.49/28 mai 2020 

privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a 
mandatului doamnei Neacșu Elena - Daniela, și declararea locului ca vacant; 

- adresa Organizației Județene a Partidului Social Democrat nr.79/24 iunie 
2020, înregistrată la Primăria orașului Băbeni sub nr. 9499/24 iunie 2020 s-a 
comunicat faptul că următorul supleant pe lista de candidați la alegerile locale din 
anul 2016 este domnul Andrei Ion și acesta face parte din această formațiune 
politică; 

- procesul-verbal întocmit de comisia de validare din cadrul Consiliului Local 
din care rezultă îndeplinirea condițiilor legale și propune validarea mandatului de 
consilier local al domnului Andrei Ion din partea Partidului Social Democrat; 

Având în vedere raportul de avizare a legalităţii nr. 9736/29 iunie 2020 
întocmit de secretarul general al oraşului;  

În conformitate cu prevederile art.100 alin.(33) din Legea nr.115/2015 
pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea 
Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, coroborate cu cele 
ale art.31 alin.(3) și art.311 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art.10 și 11 din 
Anexa la Hotărârea Consiliului Local al orașului Băbeni nr.89/23 octombrie 2019 
privind revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local 
al orașului Băbeni; 
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În baza art.139, alin.(1)  şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu  11  
voturi pentru, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE: 
  

Art.1.  -  Se validează mandatul de consilier local în cadrul Consiliului Local 
al orașului Băbeni, al domnului Andrei Ion, următorul supleant în lista de candidați 
a Partidului Social Democrat. 
 Art.2. -  Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios 
administrativ de cei interesaţi, în termen de 5 zile de la adoptare sau comunicare  
în cazul celor absenţi de la şedinţă. 
 Art.3. - Secretarul general al oraşului Băbeni va asigura comunicarea 
prezentei hotărâri Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării 
controlului de legalitate, precum și domnului Andrei Ion. 

      
 

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
        Alexandru BARBU    Contrasemnează pentru legalitate,      
                SECRETAR GENERAL, 
        Mihaela – Bianca DINICĂ 
 
 
 
Băbeni, 30 iunie 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


