ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂUCA
HOTĂRÂREA Nr . 50 /1 /2016.
privind alegerea comisiei de validare
Consiliul local al comunei Păuca, întrunit în şedinţă de constituire la data
de 22 . iunie . 2016 ;
Analizând propunerile privind numărul şi componetenţa Comisiei de validare
a mandatelor consilierilor aleşi;
În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din O.G. nr.35 /2002 privind
aprobarea Regulamentului  cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale,
cu modificările şi complectările ulterioare , Legea nr. 673 /2002 – privind aprobarea
O.G. nr. 35/2002.;
În temeiul prevederilor art. 31. alin. 2 , art.45. alin.1 , art. 115.alin.1. lit. b 
din Legea nr. 215 /2001 privind administraţia publică locală, republicată , cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se alege comisia de validare a Consiliului local al comunei Păuca în
următoarea componenţă :
Nr
.
crt
1
2
3
4
5

Funcţia

Numele
prenumele

Preşedinte
Secretar
Membrii

Gusan Vasile
Dancu Dragomir
Daju Nicolae

şi Apartenenţa politică

Partidul Național Liberal
Partidul Social Democrat
Partidul Național Liberal

Art. 2. Comisia de validare va funcţiona pe întreaga durată a mandatului
consiliului local .

Adoptată în Păuca la data de 22. iunie .2016.
PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ ,
Dancu Gheorghe

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR ,
Natea Petru

ASISTENŢI :
1 . Natea Nicolae _______________
2. – Popa Gheorghe ______________

ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂUCA
HOTĂRÂREA Nr. 51/2 /2016.
privind validarea mandatelor consilierilor
aleşi la data de: 05. iunie. 2012 .
Consiliul local al comunei Păuca , întrunit în şedinţă de constituire la data de 22.iunie.2016;
Analizând procesul verbal al Comisiei de validare , încheiat în data de 22.iunie.2016 ,
privind legalitatea alegerii fiecărui consilier pe baza documentelor întocmite şi înaintate de Biroul
electoral de circumscripţie nr. 45 – Păuca , ca rezultat al alegerii autorităţilor administraţiei publice
locale din data de 05. iunie. 2016 ;
În conformitate cu prevederile art. 7 din O.G. nr.35 /2002 privind aprobarea Regulamentului
 cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi complectările ulterioare ,
Legea nr. 673/2002 – privind aprobarea O.G. nr.35/2002.;
În temeiul prevederilor art. 31. alin. 5 , art. 31/1. alin. 1 , art. 45 . alin.1 şi art. 115.alin.1
,lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală , cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se validează mandatele consilierilor aleşi la data de 05.iunie.2016 , pentru Consiliul local
al comunei Păuca, după cum urmează :
Nr.
Numele şi prenumele
Apartenenţa politică
crt
1
Boabeș Octavian
Partidul Național Liberal
2
Bunea Lenuța
Partidul Național Liberal
3.
Bunea Nicolae
Partidul Național Liberal
4.
Ciorogar Ioan
Partidul Social Democrat
5.
Daju Nicolae
Partidul Național Liberal
6.
Dancu Dragomir
Partidul Social Democrat
7.
Dancu Gheorghe
Partidul Național Liberal
8.
David Ioan
Partidul Național Liberal
9.
Gusan Vasile
Partidul Național Liberal
Uniunea Națională pt. Progresul Romaniei.
10.
Natea Nicolae
11.
Popa Gheorghe
Partidul Național Liberal
Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ
în termen de 5 zile de la adoptare , sau în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la comunicare.
Adoptată în Păuca la data de 22. iunie. 2016.
PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ ,
Dancu Gheorghe
ASISTENŢI :
1 . Natea Nicolae . ….. . . . . . . . . . . .
2. Popa Gheorghe . . . . . . . . . . . . . .

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR ,
Natea Petru

ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂUCA
HOTĂRÂREA Nr. 52/3/2016 .
privind constituirea Consiliului local al
comunei Păuca .
Consiliul local al comunei Păuca, întrunit în şedinţă de constituire la data de 22.
iunie.2016;
Luând act de depunerea şi semnarea de către consilierii aleşi la 05.iunie.2016, ale căror
mandate au fost validate , a jurământului pentru respectarea Constituţiei României şi a legilor
ţării, precum şi pentru desfăşurarea cu bună credinţă şi potrivit puterilor şi priceperii tuturor
activităţilor şi acţiunilor ce le revin pentru binele locuitorilor comunei Păuca ;
În baza H.C.L. nr. 51/2/2016 – privind validarea mandatelor consilierilor locali aleşi la data
de 05.iunie.2016.
În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (6) din O.G. nr.35 /2002 pentru aprobarea
Regulamentului  cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi
complectările ulterioare , Legea nr. 673 /2002 – privind aprobarea O.G. nr. 35/2002 ;
În temeiul prevederilor art. 34. alin.2 , art. 45. alin.1 şi ale art. 115.alin.1 , lit. b  din Legea
nr. 215 /2001 privind administraţia publică locală ,republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. Unic. Se constituie Consiliul local al comunei Păuca în următoarea componenţă:
Nr.
crt
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Numele şi prenumele
Boabeș Octavian
Bunea Lenuța
Bunea Nicolae
Ciorogar Ioan
Daju Nicolae
Dancu Dragomir
Dancu Gheorghe
David Ioan
Gusan Vasile
Natea Nicolae
Popa Gheorghe

Apartenenţa politică
Partidul
Partidul
Partidul
Partidul
Partidul
Partidul
Partidul
Partidul
Partidul

Național Liberal
Național Liberal
Național Liberal
Social Democrat
Național Liberal
Social Democrat
Național Liberal
Național Liberal
Național Liberal

Uniunea Națională pt. Progresul Romaniei.

Partidul Național Liberal
Adoptată în Păuca la data de 22. iunie. 2016.

PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ ,
Dancu Gheorghe
ASISTENŢI :
1 . Natea Nicolae .. . . . . . . . . . . . . . . .
2. Popa Gheorghe . . . . . . . . . . . . . . .

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR ,
Natea Petru

ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂUCA
HOTĂRÂREA NR. 53 /4 / 2016.
privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Consiliul local al comunei Păuca, întrunit în şedinţă de constituire la data de
22. iunie. 2016 ;
Având în vedere propunerea privind alegerea preşedintelui primei şedinţe
ordinare, după constituirea consiliului local;
În conformitate cu prevederile art. 9 din O.G. nr.35 /2002 privind aprobarea
Regulamentului  cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale , cu
modificările şi complectările ulterioare , Legea nr. 673 /2002 – privind aprobarea
OG nr. 35/2002 ;
În temeiul prevederilor art. 35. alin. 1 , art. 41 , art. 45. alin.1 şi art.115
.alin.1, lit. ,, b ,, din Legea nr. 215 /2001 privind administraţia publică locală ,
repubhlicată , cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. unic – Domnul DANCU GHEORGHE se alege preşedinte al şedinţei
ordinare a Consiliului local al comunei Păuca din data de 22. iunie. 2016 .

Adoptată în Păuca la data de 22. iunie. 2016.
PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ ,
Dancu Gheorghe

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR ,
Natea Petru

ASISTENŢI :
1 . Natea Nicolae . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Popa Gheorghe . . . . . . . . . . . . . . . .

ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂUCA
HOTĂRÂREA NR. 54 /5 / 2016 .
privind alegerea viceprimarului comunei Păuca .
Consiliul local al comunei Păuca, întrunit în prima şedinţă ordinară, la data de
22. iunie . 2016 ;
Având în vedere propunerile pentru funcţia de viceprimar şi procedând prin
vot secret la alegerea acestuia;
În conformitate cu prevederile art. 11  14 din Ordonanţa Guvernului nr. 35
/2002 privind aprobarea Regulamentului  cadru de organizare şi funcţionare a
consiliilor locale, cu modificările şi complectările ulterioare ,Legea nr. 673 /2002 –
privind aprobarea O.G. nr. 35/2002 ;
În temeiul prevederilor art. 45. alin.1 , art. 57.alin.3 , art. 115. alin.1 , lit. b
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală ,republicată , cu
modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. unic. Se alege domnul
comunei Păuca , Judetul Sibiu.

 GUSAN VASILE  in functia viceprimar al

Adoptată în Păuca la data de : 22. iunie. 2016.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
Dancu Gheorghe

 Se difuzează:
dl.prefect , dl.primar ,dl.viceprimar,
Dosar şedinţă , dosar hotărari, afişare.

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Natea Petru

R O M Â N I A

JUDEŢUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂUCA

HOTĂRÂREA NR. 55 /6 /2016 .
privind constituirea comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate
Consiliul local al comunei Păuca, întrunit în prima şedinţă ordinară la data de
22. iunie . 2016 ;
Având în vedere propunerile privind constituirea comisiilor de specialitate,
ţinând cont de pregătirea profesională, aptitudinile şi opţiunile consilierilor;
În conformitate cu prevederile 15 – 27 şi 29 – 30  din O.G. nr.35 /2002
pentru aprobarea Regulamentului  cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor
locale, cu modificările şi complectările ulterioare , Legea nr. 673 /2002 – privind
aprobarea O.G. nr. 35/2002 ;
În temeiul prevederilor art. 31.alin.2 , art. 45. alin.1 , art. 115.alin.1 , lit. b 
din Legea nr. 215 /2001  privind administraţia publică locală , republicată , cu
modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. unic . Se aleg comisiile de specialitate ale Consiliului local al comunei Păuca,
în următoarea componenţă , astfel :
A.COMISIA pentru programe de dezvoltare economicosociala , bugetfinante,
administrarea domeniului public si privat , agricultura, gospodarie
comunala, protectia mediului ,servicii si comert;
În următoarea componenţă:
1. Gusan Vasile –
P.N.L.  preşedite
2. Daju Nicolae – P.N.L.  secretar
3. Natea Nicolae  U.N.P.R. membru
4. Popa Gheorghe  P.N.L. – membru.
5. Ciorogar Ioan
 P.S.D.  membru.

 pag. 2.
B.COMISIA pentru invatamant , sanatate , cultura , protectie sociala , protecţie
Copii , tineret şi sport , activitati sportive si agrement :
În următoarea componenţă:
1. Dancu Dragomir – P.S.D. preşedinte .
2. David Ioan
 P.N.L. – secretar.
3. Bunea Lenuța
– P.N.L. membru .

C.COMISIA pentru administratie publica locala , juridica , apararea ordinii si
l inistii publice , a drepturilor cetatenilor ;
În următoarea componenţă:
1. Dancu Gheorghe  P.N.L.  preşedinte
2. Boabeș Octavian – P.N.L.  secretar
3. Bunea Nicolae
 P.N.L.  membru

Adoptată în Păuca la data de : 22. iunie. 2016.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Dancu Gheorghe






Se difuzează :
dl.prefect , dl.primar ,dosar şedinţă,
dosar hotărari , pentru comisii ,
afişare.

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Natea Petru

