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HOTĂRÂREA nr. 18 
privind validarea mandatului de consilier local  

al domnului TICANĂ CONSTANTIN-DANIEL 
 

Consiliul Local al Comunei Braniștea, județul Mehedinți, având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 1745/14.05.2020 al Primarului Comunei Braniștea; 
- raportul Compartimentului de specialitate nr. 1746/14.05.2020; 
- avizul comisiei de specialitate Juridică din cadrul Consiliului Local Braniștea; 
- Hotărârea Consiliului Local Braniștea nr. 17/30.04.2020 privind încetarea mandatului de 

consilier local al domnului Ticană Nicolae și declararea locului vacant; 
- procesul-verbal al Comisiei de validare; 
- adresa Partidului Social Democrat nr. 49/12.05.2020 prin care se solicită validarea 

domnului Ticană Constantin-Daniel – înscris pe lista de supleanți a partidului la alegerile 
locale din 05.06.2016; 

- Prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei 
Braniștea aprobat prin HCL nr. 14/30.04.2020; 

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. a, art. 139, alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art.  1  (1) Se validează mandatul de consilier local al domnului TICANĂ CONSTANTIN-
DANIEL, în cadrul Consiliului Local al Comunei Braniștea, înscris supleant pe lista de candidați a 
Partidului Social Democrat la alegerile locale din 05.06.2016. 

 

(2) Se repartizează numitul Ticană Constantin Daniel membru în comisiile de specialitate 
Buget-Finanțe și Învățământ-Cultură . 

 

Art. 2 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la Tribunalul Mehedinți, în 
termen de 5 zile de la adoptare sau, după caz, de la comunicare. 

 

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Secretarul General al Comunei Braniștea 
domnului Ticană Constantin-Daniel, Primarului Comunei Braniștea, Partidului Social Democrat – 
Organizația Județeană Mehedinți și Instituției Prefectului – Județul Mehedinți – în vederea 
exercitării controlului de legalitate și va fi afișată pe site-ul primăriei www.clbranistea.ro. 
 

 Adoptată astăzi 28.05.2020 în ședință ordinară a Consiliului Local Braniștea. 
 

                     Președinte de ședință,                                                Contrasemnează, 
                           Consilier local,                                         Secretar General UAT Braniștea, 
                            Dobre Milica                                                          Blăgniceanu Ionuț 
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