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                                                              HOTĂRÂREA NR. 28 
                                                                    DIN 31.07.2019  
 
 
PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI COJANU ILIE, 
PENTRU COMPLETAREA LISTEI DE CONSILIERI LOCALI  AI CONSILIULUI LOCAL AL 
COMUNEI SIHLEA, JUDEŢUL VRANCEA. 
 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA, JUDEŢUL VRANCEA,  ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ 
ORDINARĂ, 

 

 

-având în vedere referatul de aprobare privind prezentarea și motivarea 
proiectului de hotărâre initiat de primarul comunei Sihlea, judeţul Vrancea 
pentru validarea mandatului de consilier local al domnului Cojanu Ilie, 
pentru completarea listei de consilieri locali  ai Consiliului Local al comunei 
Sihlea, având în vedere încetarea de drept a mandatului de consilier local al 
domnului Tîlvăr Valentin;  
-având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sihlea, judeţul 
Vrancea  la proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier 
local  al domnului Cojanu Ilie, pentru completarea listei de consilieri locali  
ai Consiliului Local al comunei Sihlea;  
-având în vedere avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al 
comunei Sihlea, judeţul Vrancea la proiectul de hotărâre privind validarea 
mandatului de consilier local  al domnului Cojanu Ilie pentru completarea 
listei de consilieri locali  ai Consiliului Local al comunei Sihlea; 
- având în vedere ordinea listei de supleanţi a Partidului Social Democrat  
urmare alegerilor locale  din data de 05 iunie 2016;    
-având în vedere adresa Organizaţiei Judeţene Vrancea a Partidului Social 
Democrat, nr. 131 / 23.07.2019,  prin care se confirmă că domnul Cojanu 
Ilie este membru al Partidului Social Democrat;     
-având în vedere raportul Comisiei de validare din cadrul Consiliului Local 
al comunei Sihlea, judeţul Vrancea, prin care se propune validarea 
mandatului de consilier local  al domnului Cojanu Ilie, pentru completarea 
listei de consilieri  locali ai Consiliului Local al comunei Sihlea, judeţul 
Vrancea; 



- în temeiul art. 1, art. 2  din Hotărârea Consiliului Local al comunei Sihlea, 
nr. 25 / 28.06.2019 privind încetarea de drept a mandatului de consilier 
local  și viceprimar al comunei Sihlea al domnului Tîlvăr Valentin in cadrul 
Consiliului Local al comunei Sihlea, judeţul Vrancea;   
- în baza art. 100, alin. 33 din Legea nr. 115 / 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;  
- în conformitate cu prevederile art.31, alin.5, art. 32, alin.1 din Legea nr. 
215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
-în temeiul art. 129, alin.1, alin.14, art. 139, alin.1, alin.3, lit. “ i “, alin.4, 
art.196, alin.1, lit. “a”, art. 204 , alin.15, art. 602 din  O.U.G. nr. 57 / 2019 
privind Codul administrativ; 
 
 
 HOTĂRĂŞTE:  
 
 
ART. 1 Pe data prezentei hotărâri se validează mandatul de consilier local 
în cadrul Consiliului Local al comunei Sihlea pentru domnul Cojanu Ilie, 
membru al Partidului Social Democrat, născut la data de 03.12.1968, 
domiciliat în comuna Sihlea, sat Voetin, judeţul Vrancea. 
 
ART. 2 Prevederile prezentei hotărîri vor fi comunicate domnului Cojanu 
Ilie,  Instituţiei Prefectului judeţului Vrancea  şi aduse la cunoştinţă publică 
prin grija secretarului comunei Sihlea, judeţul Vrancea.                            
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