
     PROIECT                                                  ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMŢ 

HOTĂRÂRE   
privind alegerea Comisiei de validare 

Consiliul Local al comunei Vânători-Neamţ, judeţul Neamţ; 

 Având în vedere prevederile art. 127 alin. 1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

Văzând Ordinul Prefectului nr. 517 din 29.10.2020 privind constatarea ca legal 
constituit a Consiliului Local al comunei Vânători-Neamț, 

În temeiul art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. Se alege Comisia de validare în vederea întocmirii procesului – verbal privind 
rezultatul alegerii viceprimarului comunei Vânători-Neamț, în următoarea componenţă: 

 1.___________________ 

 2.____________________ 

 3.____________________ 

  

Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija 
secretarului general al comunei Vânători-Neamț instituțiilor și persoanelor interesate. 

 
 

Inițiator, 
Primarul comunei Vânători-Neamț 

jr. Maria PETRARIU  
                                                                                         Avizat pt. legalitate, 

                                                                                   Secretar general al U.A.T, 
                                                                                        Alina-Iuliana FLOŞ 

 
 

  
                                                                                         

                                    

 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
COMUNA VÂNĂTORI-NEAMŢ 

Str. Ştefan cel Mare, nr.174 
Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001 

Nr. 4293 din 05.11.2020 
 

REFERAT DE APROBARE 

 
la proiectul de hotărâre privind alegerea Comisiei de validare 

 
 

Văzând Ordinul Prefectului nr. 517 din 29.10.2020 privind constatarea ca legal 
constituit a Consiliului Local al comunei Vânători-Neamț, 

Având în vedere prevederile art. 127 alin. 1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

    (1)  Consiliile locale pot organiza comisii speciale de analiză şi verificare formate din 
consilieri locali, pe perioadă determinată, la propunerea unei treimi din numărul 
consilierilor locali în funcţie sau a primarului. Componenţa, obiectivele şi perioada de 
desfăşurare a activităţilor acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. Membrii 
comisiei acţionează în limitele stabilite prin hotărâre. 
    

 
Față de cele prezentate, supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre 

privind alegerea Comisei de validare în vederea întocmirii procesului – verbal privind 
rezultatul alegerii viceprimarului comunei Vânători-Neamț 
 

Inițiator, 
Primarul comunei Vânători-Neamț 

jr. Maria PETRARIU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
COMUNA VÂNĂTORI-NEAMŢ 

Str. Ştefan cel Mare, nr.174 
Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001 

Nr. 4293 din 05.11.2020 
                                                                                                                                                              Aprob, 
                                                                                                                                   Primar,                                                                                                                    
                                                                                                 jr. Maria PETRARIU 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind alegerea Comisiei de validare 

 
Văzând Ordinul Prefectului nr. 517 din 29.10.2020 privind constatarea ca legal 

constituit a Consiliului Local al comunei Vânători-Neamț, 

Având în vedere prevederile art. 127 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

    (1)  Consiliile locale pot organiza comisii speciale de analiză şi verificare formate din 
consilieri locali, pe perioadă determinată, la propunerea unei treimi din numărul 
consilierilor locali în funcţie sau a primarului. Componenţa, obiectivele şi perioada de 
desfăşurare a activităţilor acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. Membrii 
comisiei acţionează în limitele stabilite prin hotărâre. 

 

 
Față de cele prezentate, supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre 

privind alegerea Comisei de validare în vederea întocmirii procesului – verbal privind 
rezultatul alegerii viceprimarului comunei Vânători-Neamț 
 
 
 

Secretar general al U.A.T Vânători-Neamț 
Alina-Iuliana FLOȘ 

 
 
 
 
 
 


