
MUNICIPIUL BUCUREŞTI        
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
cu privire la validarea mandatului de consilier al doamnei  Cati-Carmen Musceleanu 

 
 

În conformitate cu dispozițiile art.6 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 
cu modificările și completările ulterioare ; 

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 16/28.02.2013 cu privire la 
încetarea mandatului de consilier al domnului Radu Aurel; 

Ținând seama de adresa nr.7736/13.03.2013 prin care domnul Alexe Gh. Gheorghe se 
retrage de pe lista de consilieri locali a alianței Uniunii Social Liberale ; 

Având în vedere Raportul Comisiei de validare a Consiliului Local al Sectorului 1 ; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.45, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 
 

HOTĂRĂŞTE : 
  

  
 Art.1. Se validează mandatul de consilier local al doamnei Cati-Carmen Musceleanu, 
primul supleant pe lista de candidați pentru Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului 
București, pentru alegerile locale din 10 iunie 2012, ai Uniunii Social Liberale. 

 Art.2. Doamna consilier Cati-Carmen Musceleanu îl va înlocui pe domnul Radu Aurel în 
toate comisiile în care acesta a fost membru, după cum urmează: 

a)  membru în Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu, conform 
Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 118/23.06.2012; 

b) reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de Administraţie şi în 
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar 
din sectorul 1 la Grădinița nr.252, Școala Gimnazială ”Pia Brătianu”, Colegiul Național 
”Sfântul Sava” și Liecul Teoretic ”Nicolae Iorga”, conform Hotărârii Consiliului Local 
al Sectorului 1 nr. 173/05.09.2012; 

 



c) membru în Comisia pentru negocierea prețului de închiriere a imobilului situat în Str. 
G-ral Berthelot nr.25, sector 1, în care își desfășoară activitatea Școala Specială nr.10. 
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