
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNĂTORI NEAMŢ 

HOTĂRÂRE 
privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local 

 al comunei Vînători Neamţ, al domnului LOGHIN IOAN 
 

 Consiliul Local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Având în vedere:   
 -  Expunerea de motive a primarului, înregistrată sub nr. 3797 din 21.08.2018; 
          -Raportul de specialitate  întocmit de  secretarul  comunei, înregistrat sub nr. 3797 din 
21.08.2018; 
 -Adresa Partidului Social Democrat-Organizaţia Judeţeană Neamţ, înregistrată sub nr.23 din 
20.07.2018, prin care se confirmă că domnul LOGHIN IOAN este următorul supleant din lista de 
candidaţi depusă de Partidul Social Democrat pentru Consiliul local al comunei Vînători Neamţ, la 
alegerile din 05 iunie 2016 şi că este membru a Partidului Social Democrat, aceasta ca urmare a 
demisiei din consiliul local a d-nului URZICĂ VASILE . 
 - H.C.L nr.26 din 29.06.2018  privind încetarea mandatului de consilier local  al  domnului 
URZICĂ VASILE şi declararea ca vacant a locului de consilier local din cadrul  Consiliului Local 
al comunei Vînători Neamţ; 
 - Procesul-verbal al comisiei de validare din cadrul Consiliului Local al comunei Vînători 
Neamţ prin care se  propune validarea domnului LOGHIN IOAN  în funcţia de consilier local;                
 -prevederile 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, cu modificările şi completările ulterioare; 
 -prevederile art. 6 alin. (2) si (3) din Legea 393/2004,  privind Statutul aleşilor locali, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 31 alin. (2),  (3)  si (5)  şi ale art. 115 alin. (1) lit. b)  din  Legea nr. 
215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile şi completarile 
ulterioare; 
               În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,  

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 Articol unic:  Se validează mandatul de consilier local în cadrul Consiliului Local al 
comunei Vînători Neamţ al domnului LOGHIN IOAN.                                     
Nr.32 
Din 28.08.2018 

Preşedinte de şedintă: 
Consilier, Victor IACOBOAEA                                                                                                         

                                                                               Contrasemnează, 
                                                                               Secretar, 

                                                                             Alina Iuliana FLOŞ 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROIECT                                                               ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNĂTORI NEAMŢ 

HOTĂRÂRE 
privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local 

 al comunei Vînători Neamţ, al domnului LOGHIN IOAN 
 

 Consiliul Local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Având în vedere:   
 -  Expunerea de motive a primarului, înregistrată sub nr.     3797  din 21.08.2018; 
          -Raportul de specialitate  întocmit de  secretarul  comunei, înregistrat sub nr. 3797 din 
21.08.2018; 
 -Adresa Partidului Social Democrat-Organizaţia Judeţeană Neamţ, înregistrată sub nr.23 din 
20.07.2018, prin care se confirmă că domnul Loghin Ioan este următorul supleant din lista de 
candidaţi depusă de Partidul Social Democrat pentru Consiliul local al comunei Vînători Neamţ, la 
alegerile din 05 iunie 2016 şi că este membru a Partidului Social Democarat, aceasta ca urmare a 
demisiei din consiliul local a d-nului Urzică Vasile . 
 - H.C.L nr.26 din 29.06.2018  privind încetarea mandatului de consilier local  al  domnului 
Urzică vasile şi declararea ca vacant a locului de consilier local din cadrul  Consiliului Local al 
comunei Vînători Neamţ; 
 - Procesul-verbal al comisiei de validare din cadrul Consiliului Local al comunei Vînători 
Neamţ prin care se  propune validarea domnului Loghin Ioan  în funcţia de consilier local;                
 -prevederile 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, cu modificările şi completările ulterioare; 
 -prevederile art. 6 alin. (2) si (3) din Legea 393/2004,  privind Statutul aleşilor locali, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 31 alin. (2),  (3)  si (5)  şi ale art. 115 alin. (1) lit. b)  din  Legea nr. 
215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile şi completarile 
ulterioare; 
               În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 Articol unic:  Se validează mandatul de consilier local în cadrul Consiliului Local al 
comunei Vînători Neamţ al domnului LOGHIN IOAN. 

                                      
                                     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.    3797  din 21.08.2018 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

 la proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului 
Local al comunei Vînători Neamţ, al domnului LOGHIN IOAN 

 
 

            Având în vedere faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 26 din 29.06.2018, s-a 
declarat vacant un loc de consilier local, în urma demisiei domnului Urzică Vasile  şi s-a luat act de 
încetarea mandatului sau de consilier local,  precum şi faptul că se poate numi, conform prevederilor  
legale în vigoare, prin hotărâre de consiliu local, o altă persoană în locul rămas vacant, respectiv 
primul supleant înscris pe lista partidului politic; 

 Având în vedere Adresa Partidului Social Democrat – Organizaţia Judeţeană Neamţ, 
nr.23/20.07.2018, prin care se confirmă că domnul LOGHIN IOAN  este următorul supleant din lista 
de candidaţi depusă de Partidul Social Democrat pentru Consiliul local al comunei Vînători Neamţ, 
la alegerile din 05 iunie 2016 şi că este membru a Partidului Social Democrat, aceasta ca urmare a 
demisiei din consiliul local a d-nului Urzică Vasile . 

Având în vedere considerentele sus-mentionate, propun spre dezbatere şi aprobare proiectul 
de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Loghin Ioan . 

 
 
 

Primar, 
jr. Maria PETRARIU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÎNĂTORI NEAMŢ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001 
            NR.3798 din 21.08.2018 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului 
Local al comunei Vînători Neamţ, al domnului LOGHIN IOAN 

 
 Baza legală: 

 Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

 Legea nr.393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 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, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 12 din Legea 393/2004, prin Hotărârea Consiliului Local 
al comunei Vînători Neamţ  nr. 26 din 29.06.2018,  s-a luat act de demisia domnului Urzică Vasile 
din funcţia de consilier local şi s-a declarat vacant locul ocupat de aceasta în cadrul Consiliului 
Local Vînători Neamţ; 

Având în vedere prevederile art. 31 alin. (2), (3) si (5) din Legea 215/2001, modificata de 
OUG 20/27.02.2008/, prin care s-a modificat procedura de validare a mandatelor de consilier local 
şi de constituire a Consiliului Local,  dându-se competenţe în acest caz comisiei de validare 
nominalizată prin hotărâre a Consiliului Local; 

Luând în considerare faptul că prin Hotararea Consiliului Local nr. 32/22.06.2016,  a fost 
nominalizata Comisia de validare cu atribuţii în ceea ce priveste validarea mandatelor de consilier 
local în cadrul Consiliului Local al comunei Vînători Neamţ; 

Având în vedere adresa nr. 23/20.07.2018, înaintată de către  conducerea judeţeană a 
Partidului Social Democrat, prin care se confirmă apartenenţa politică la P.S.D. a domnului 
LOGHIN IOAN  şi calitatea acestuia de prim supleant în urma demisiei din consiliul local a 
domnului URZICĂ VASILE,  în vederea ocuparii funcţiei de consilier local în cadrul Consiliului 
Local al comunei Vînători Neamţ; 

Având în vedere faptul că prin Procesul-verbal  încheiat de comisia de validare a mandatelor 
de consilier local,  se propune validarea în funcţia de consilier local în  cadrul Consiliului Local al 
comunei Vînători Neamţ a domnului LOGHIN IOAN din partea Partidului Social Democrat; 

Tinând cont de aceste considerente, propun spre aprobare Consiliului Local  validarea 
mandatului de consilier local al domnului LOGHIN IOAN, urmând ca aceasta să poata depune 
jurământul prevăzut de lege.  
 

SECRETARUL COMUNEI, 



Alina Iuliana FLOŞ 
 
 
 


