
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU

HOTĂRÂREA NR.__10__
din 13 aprilie 2009

Privind validarea mandatului de consilier local al domnului Savu Nicolae şi desemnarea 
acestuia în comisia de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului local Cornu

Consiliul Local al comunei Cornu, judeţul Prahova:
Având în vedere

-referatul  de  aprobare  al  domnului  primar  Cornel  Nanu,  privind  necesitatea  validării 
mandatului de consilier al domnului Savu Nicolae pentru ocuparea postului vacant de consilier 
local în urma demisiei domnului Stoian Marcel;

-raportul comisiei de validare prin care se propune validarea mandatului unui supleant 
de pe lista Partidului Social Democrat ;

-adresa prin  care,  sub semnatura  conducerii  judeţene a  Partidului  Social  Democrat, 
înregistrată la Primaria comunei Cornu cu numărul 1208/25.02.2009, a confirmat că următorul 
supleant, Savu Nicolae, face parte din partidul politic menţionat;

- Hotărârea nr.74/23.12.2008 a Consiliului Local al comunei Cornu;
- sentinţa civila  nr.  811/04.03.2009 pronunţată de Judecătoria Câmpina,  prin care se 

admite cererea Consiliului Local Cornu de validare a mandatului de consilier local al comunei 
Cornu a domnului Savu Nicolae;

In conformitate cu prevederile art. 4 si 96, alin.(9), din Legea nr.67/25.03.2004, pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale,  republicată,  cu modificările şi completările 
ulterioare;

In temeiul  prevederilor  art.30,  33 si  a art.36,  alin.(9),  din  Legea nr.215/2001,  privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 HOTĂRĂŞTE:

Art.1  Se validează mandatul  de consilier  local in cadrul Consiliului  Local al comunei 
Cornu, judetul Prahova al domnului SAVU NICOLAE, primul supleant pe lista de candidaţi la 
alegerile locale din 1 iunie 2008 a Partidului Social Democrat;

Art.2 Se desemnează domnul Savu Nicolae în componenţa Comisiei nr. 1 a Consiliului 
Local  al  comunei  Cornu  –  comisia  pentru  activităţi  economico-financiare,  urbanism  şi 
amenajarea teritoriului, agricultură, protecţia mediului şi turism, alcătuită din 5 membri.

Art.4. Pe data prezentei se modifică şi se completează în mod corespunzător hotărârile 
nr.38/2008 şi nr.39/2008 ale Consiliului Local Cornu.

Art.3  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Cornu, în 
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Cornu şi Prefectului Judeţului Prahova şi se va 
aduce la cunostinţă publică.

R OM ÂNI A
JUDEŢUL PRAHOVA

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
   

Mihai GHEORGHE
………………………………………………………………..

Contrasemnează:
SECRETARUL COMUNEI CORNU,

  
 Daniela IANCU

………………………………………………………………..

L.S.
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