
JUDETUL TELEORMAN 
COMUNA SCRIOA~TEA 

CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 

privind : validarea mandatului de consilier local al doamnei BECHERU FLORICA consilier local 
supleant pe lista PSD la alegerile locale din S iunie 2016 la pozitia 12 si completarea 
Comisiei nr.l pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, administrarea 
domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia 
mediului, servicii si comert, din cadrul Consiliului Local al comunei Scrioastea, judetul 
Teleorman. 

Consiliul Local al comunei Scrioastea, judetul Teleorman, convocat in sedinta ordinara in data 
de 31.01.2020 , 

A vand in vedere: 

Referatul de aprobare nr.l8S1l4.0 1.2020 , al Primarului comunei Scrioastea; 
Raportul de specialitate nr. 278/20.01.2020, intocmit de secretarul comunei Scrioastea; 
H.C.L. nr.2/09.01.2020 privind constatarea incetarii de drept, prin demisie, a mandatului 
domnului consilier local Savoiu Alexandru, inainte de expirarea duratei normale a acestuia 
~i declararea ca vacant a locului de consilier local ocupat de acesta; 
adresa nr.9 din 14 ianuarie 2020 a Partidului Social Democrat, prin care se propune 
validarea in functia de consilier local a doamnei Becheru Florica, membru al PSD, supleant 
pe lista de consilieri locali a PSD la pozitia 12, la alegerile locale din S iunie 2016 ; 
acordul scris de acceptare al doamnei Becheru Florica, inregistrat sub nr.184/14.0 1.2020 ; 
raportul de avizare al comisiei de specialitate pe domeniul de activitate, din cadrul 
Consiliului Local; 
raportul comisiei de validare a Consiliului Local; 
prevederile art. 1 00 alin.(33) din Legea nr.llS/20 IS pentru alegerea autoritatilor 
administratiei publice locale, pentru modificarea Legii nr.2IS/200 1 a administratiei publice 
locale, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul 
alesilor locali ; 

In temeiul prevederilor art.S lit."ee", art. 1 06 alin.(1), art.129 alin.(I) si (2), art.139 alin.(1) si 
ale art.l96 alin.(l) li t. a) din O.D.O. nr.S7/20 19 privind Codul administrativ, cu rnodificarile si 
completarile ulterioare, 

HOTARA~TE: 

Art. 1. _ Se valideaza mandatul de consilier local al doamnei BECHERU FLORICA consilier 

el 
Contrasemneaza pt. legalitate, 
SECRETAR GENERAL al UAT, 

Elen{j:¥Aa, 

Prezenta hotardre afost adoptata cu un numar de J J voturi "pentru", _-_ voturi "impotriva", _-_ abtineri, din 
totalul de J 2 consilieri in functie din care J J prezerui . 


