
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI NEAM Ţ 
HOTĂRÂRE 

privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local 
 al comunei Vînători Neamţ, al domnului URZICĂ Vasile 

           
Consiliul Local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Având în vedere:   
 -  Expunerea de motive a primarului, înregistrată sub nr. 1612 din 21.04.2017; 
          -Raportul de specialitate  întocmit de  secretarul  comunei, înregistrat sub nr. 1613 din 
21.04.2017; 
 -Adresa Partidului Social Democrat-Organizaţia Judeţeană Neamţ, înregistrată sub nr.20 din 
29.03.2017, prin care se confirmă că domnul URZICĂ Vasile 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 ŢUCĂ Nicolae-Ovidiu . 
 - H.C.L nr.29 din 30.03.2016  privind încetarea mandatului de consilier local  al  domnului 
ŢUCĂ Nicolae-Ovidiu 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 URZICĂ Vasile  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 URZICĂ Vasile.                                          
Nr.39 
Din 27.04.2017                                   Preşedinte de şedintă: 

Consilier, DASCĂLU-GAVRIL Aurica                                                                              
                                                                                                      Contrasemnează, 

                                                                                                       Secretar, 
                                                                                                        FLOŞ Alina Iuliana  

Total consililieri:14 
Prezenti :      14                                                                                                                                                                          
 Pentru  :   14                                                                                                                                               
 Împotriv ă:-                          
 Abtineri :-                                                                                                   



 


