ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL PÂNG ĂRAŢI
HOTĂRÂRE
privind validarea mandatului de consilier local a domnului
IONAȘC NECULAI
Consiliul Local al comunei Pângăraţi întrunit în ședință ordinară la 30.05.2019
Având în vedere Raportul de specialitate precum și expunerea de motive a Primarului comunei
Pângărați, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. nr. 4246 din 21.05.2019,
Ținând seama de:
Hotărârea Consiliului Local nr. 33 din 30.05.2019 privind încetarea de drept, prin demisie, a
mandatului de consilier local al domnului Muraru Mihai, prin care se declară vacant locul acestuia,
Procesul verbal al Comisiei de validare constituită prin H.C.L. nr.38/23.06.2016, cu modificările și
completările ulterioare
Adresa Partidului Alianța Liberalilor și Democraților - ALDE nr.4077 din 16.05.2019 prin care se
solicită validarea mandatului domnului IONAȘC NECULAI, înscris pe lista de supleanți a partidului,
pentru funcția de consilier local, la alegerile locale din 05.06.2016.
În temeiul prevederilor Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată cu modificările şi
completările ulterioare și ale prevederilor art.100 alin.(33) din Legea nr. 115 din 19 mai 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,
În conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcţionare a Consiliului Local al comunei
Pângărați, aprobat prin HCL nr.28/11.10.2012
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 31 alin.(3), art. 36 alin.(1) şi (9), ale art. 45 alin.(1), precum şi ale art. 115
alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se validează mandatul de consilier local al domnului IONAȘC NECULAI, în cadrul Consiliului
local al comunei Pângărați, înscris supleant pe lista de candidaţi a Partidului Alianța Liberalilor și
Democraților - ALDE, la alegerile locale din data de 05.06.2016.
Art.2 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesaţi la Tribunalul NEAMȚ, în termen de 5(cinci)
zile de la adoptare, sau după caz de la comunicare.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Pîngăraţi, în termenul
prevăzut de lege, Primarului comunei Pângăraţi, Instituției Prefectului judeţului Neamţ, Comisiei de
validare a mandatelor de consilier local din cadrul Consiliului Local al comunei Pângărați şi se aduce la
cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei com. Pângăraţi, precum şi pe pagina de internet
www.pangarati.ro
Preşedinte de Şedinţă,
Consilier local,
Ciprian ȘARPE
Contrasemnează :
Secretarul comunei
Gabriel ANTONIU
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Din 30 Mai 2019
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa Ordinară a Consiliului local al comunei Pângărați cu un număr de ______ voturi pentru,
_____ abţineri şi _______ voturi împotrivă din totalul de ________ consilieri prezenţi.

