ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNĂTORI NEAMŢ

pentru modificarea şi completarea H.C.L nr. 32 din 22.06.2016
privind alegerea comisiei de validare
Consiliul local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
-prevederile art. 31 alin. (2), (3) si (4) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Hotararea Consiliului Local al comunei Vînători Neamţ nr. 68/22.12.2017,
prin care se ia act de demisia consilierului local ZAHARIA ION şi vacantarea
mandatului de consilier local;
-Expunerea de motive întocmita de Primarul comunei Vînători Neamţ, în
calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre, înregistrata sub nr. 684 /16.02.2017;
-Raportul de specialitate întocmit de Secretarul comunei, înregistrat sub nr.
684 din 16.02.2017;
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. I. Se modifică şi se completează Art. 1 din Hotararea Consiliului Local
nr. 32 din data de 22.06.2016, privind stabilirea comisiei de validare a mandatelor
de consilier local din cadrul Consiliului local al comunei Vînători Neamţ, pe întreaga
durată a mandatului, după cum urmeaza:
„
Art. 1 Se alege Comisia de validare care va funcţiona pe întreaga durată a
mandatului Consiliului local al comunei Vînători Neamţ, în următoarea componenţă:
1. IACOBOAEA VICTOR
2. BACIU VIOREL
3. URSACHE GHE.VASILE
Nr. 6
Din 27.02.2017
Presedinte de şedintă:
Consilier, Vasile BÎRLIBA
Contrasemnează,
Secretar,
Alina-Iuliana FLOŞ
Total consilieri locali :
Prezenti :
Pentru :
Împotrivă:Abtineri :-

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNĂTORI NEAMŢ

HOTĂRÂRE
privind alegerea comisiei de validare
Consiliul local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ;
Văzând rezultatul votului deschis al consilierilor declaraţi aleşi,
consemnat în procesul verbal al şedinţei de constituire a consiliului local;
În temeiul prevederilor art. 31 alin. (2) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 4
din REGULAMENTUL-CADRU de organizare şi funcţionare a consiliilor locale,
aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 673/2002;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.unic – Alege comisia de validare care va funcţiona pe întreaga durată a
mandatului consiliului local al comunei Vînători Neamţ în următoarea componenţă:
1. IACOBOAEA VICTOR
2. ZAHARIA ION
3. URSACHE GHE.VASILE
Nr.32
Din 22.06.2016
PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ
Neculai GHERASIM

Asistent – Vasile BÎRLIBA
Asistent – Vasile Dragoş MOROŞANU

Contrasemnează,
Secretar,
Alina-Iuliana FLOŞ

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNĂTORI NEAMŢ

pentru modificarea şi completarea H.C.L nr. 32 din 22.06.2016
privind alegerea comisiei de validare
Consiliul local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
-prevederile art. 31 alin. (2), (3) si (4) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Hotararea Consiliului Local al comunei Vînători Neamţ nr. 68/22.12.2017,
prin care se ia act de demisia consilierului local ZAHARIA ION şi vacantarea
mandatului de consilier local;
-Expunerea de motive întocmita de Primarul comunei Vînători Neamţ, în
calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre, înregistrata sub nr. 684 /16.02.2017;
-Raportul de specialitate întocmit de Secretarul comunei, înregistrat sub nr.
684 din 16.02.2017;
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. I. Se modifică şi se completează Art. 1 din Hotararea Consiliului Local
nr. 32 din data de 22.06.2016, privind stabilirea comisiei de validare a mandatelor
de consilier local din cadrul Consiliului local al comunei Vînători Neamţ, pe întreaga
durată a mandatului, după cum urmeaza:
„
Art. 1 Se alege Comisia de validare care va funcţiona pe întreaga durată a
mandatului Consiliului local al comunei Vînători Neamţ, în următoarea componenţă:
1.IACOBOAEA VICTOR
2.
3.URSACHE GHE.VASILE
Iniţiator,
Primarul comunei Vînători Neamţ
jr. Maria PETRARIU

Avizat pt. legalitate,
Secretar,
Alina Iuliana FLOŞ

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA VÎNĂTORI NEAMŢ
Str. Ştefan cel Mare, nr.174
Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001
Nr. 684 din 16.02.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
pentru modificarea şi completarea H.C.L nr. 32 din 22.06.2016
privind alegerea comisiei de validare

Având în vedere faptul că, în urma scrutinului electoral pentru alegerea
autorităţilor publice locale, s-a constituit Consiliul Local al comunei Vînători Neamţ,
conform Hotararii Consiliului Local nr. 34 /22.06.2016;
Intrucât, pentru constituirea Consiliului Local a fost necesară constituirea, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificări şi completări ulterioare, a comisiei de validare, alcatuită
dintr-un numar de 3 consilieri locali, numarul acestora fiind întotdeauna impar;
Având în vedere că în componenţa comisiei de validare era nominalizat si
domnul consilier local Zaharia Ion, de a carui demisie s-a luat act şi s-a vacantat
mandatul acestuia de consilier local, prin Hotararea Consiliului Local al comunei
Vînători Neamţ nr. 68/22.12.2016;
Având în vedere că pentru buna desfaşurare a lucrarilor comisiei de validare
este necesară completarea acesteia;
In temeiul prevederilor art. 45, alin. (6) din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere considerentele sus-mentionate, supun dezbaterii şi aprobării
Consiliului Local modificarea şi completarea HCL nr. 32/22.06.2016, privind
alegerea comisiei de validare a mandatelor de consilier local în cadrul Consiliului
Local al comunei Vînători Neamţ.

Iniţiator,
Primarul comunei Vînători Neamţ
jr. Maria PETRARIU

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA VÎNĂTORI NEAMŢ
Str. Ştefan cel Mare, nr.174
Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001
Nr. 684 din 16.02.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
Baza legală:
LEGEA nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
ORDONANŢA GUVERNULUI nr. 35/2002, privind aprobarea
Regulamentului – cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
LEGEA nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi
completările ulterioare;
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 32/22.06.2016 a fost stabilită componenţa
comisiei de validare a mandatelor de consilieri locali în cadrul Consiliului Local al
comunei Vînători Neamţ.
In componenţa comisiei de validare au fost nominalizaţi urmatorii consilieri
locali :
1. Iacoboaea Victor
2. Zaharia Ion
3. Ursache Ghe. Vasile

- preşedinte
- secretar
- membru

Având în vedere Hotararea Consiliului Local al comunei Vînători Neamţ nr.
68/22.12.2016, prin care se ia act de demisia consilierului local ZAHARIA ION şi
vacantarea mandatului de consilier local;
Având în vedere faptul că, în situaţia în care se vacantează un nou mandat de
consilier local, pentru a se completa componenţa Consiliului Local este necesară
validarea unui alt mandat de consilier local, validare ce se realizează conform
procedurilor prevazute în art. 31 alin. (2) si (3) din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicata, cu modificarile şi completările ulterioare,
de către o comisie de validare alcătuită din 3-5 consilieri, numarul acestora fiind
impar, iar prin plecarea d-lui Zaharia Ion, comisia de validare este alcatuită dintr-un
numar par de consilieri;
Având în vedere că, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Anexa
la OG nr. 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi
functionare a consiliilor locale, cu modificari şi completari ulterioare,
“Desemnarea candidaţilor pentru comisia de validare se face de catre grupurile de
consilieri constituite potrivit art. 3 alin. (2). Numarul de locuri cuvenite fiecarui grup
se determina in functie de numarul de mandate obtinute de grupul in cauza;”

Faţă de aceste considerente, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 215/2001,
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificari si completari
ulterioare, avizam favorabil proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea
Hotararii Consiliului Local nr. 32/22.06.2016, privind alegerea comisiei de validare
a mandatelor de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Vînători
Neamţ.

Secretar,
Alina Iuliana FLOŞ

