
              R O M Â N I A  
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI NEAM Ţ 
H O T Ă R Â R E 

privind validarea rezultatului pentru alegerea delegatului  sătesc 
al satului Mânăstirea Neamţ - Comuna Vînători Neamţ 

            
  Consiliul Local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 

  Avand în vedere : 
-rezultatele alegerilor la adunarea sătească din satul Mânăstirea Neamţ, în vederea alegerii 

unui delegat satesc care va reprezenta interesele acestor locuitori in Consiliul Local al comunei 
Vînători Neamţ, consemnate în Procesul-Verbal, nr.5342 din 13.10.2016; 

-H.C.L nr.49 din 26.08.2016 privind desemnare consilieri locali pentru alegere delegat 
sătesc - satul MÂNĂSTIREA NEAMŢ, comuna VÎNĂTORI NEAMŢ, judeţul NEAMŢ; 

-Dispoziţia Primarului comunei Vînători Neamt nr.576 din 22.09.2016 privind organizarea 
alegerilor pentru desemnarea delegatului sătesc din satul MÂNĂSTIREA NEAMŢ,  comuna 
VÎNĂTORI NEAMŢ, judeţul NEAMŢ în Consiliul Local al Comunei Vînători Neamţ; 

-Expunerea de motive a primarului comunei Vînători Neamţ, înregistrată sub nr.  5372 din 
20.10.2016; 
          -Raportul de specialitate al secretarului comunei, prin care se propune validarea rezultatelor 
pentru alegerea delegatului sătesc, nr. 5373  din 20.10.2016; 
 - Prevederile art. 53, alin. (1), (2),(3) şi (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală,  republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

In temeiul art. 36, alin. (1),art. 45, alin.(1) şi 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală,  republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 H O T Ă R Ă Ş T E : 

 Art.1  Consiliul Local al Comunei Vînători Neamţ ia act şi işi însuseşte Procesul-Verbal al 
adunării săteşti din satul Mânăstirea Neamţ, comuna Vînători Neamţ,  convocata pentru 
desemnarea delegatului sătesc. 

Art.2.  Consiliul local al Comunei Vînători Neamţ valideaza rezultatele alegerilor la 
adunarea satească din satul Mânăstirea Neamţ - Comuna Vînători Neamţ în vederea alegerii unui 
delegat sătesc care va reprezenta interesele acestor locuitori în Consiliul Local al comunei Vînători 
Neamţ, în persoana doamnei DASCĂLU ANETA. 

Art.3.  Primarul Comunei Vînători Neamţ  şi secretarul comunei vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art.4 . Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor 
interesate.                                               
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Din 28.10.2016                                      Preşedinte de şedinţă, 

                                            Consilier:Viorel BACIU            Contrasemnează, 
                                                                                                                           Secretar, 
                                                                                                                                                                                                       Alina Iuliana FLO Ş 
  Total consilieri locali : 15                                                                                                                                
   Prezenti :   14 
   Pentru  :   14   
   Împotriv ă:-                          
   Abtineri :-                                                                                                  


