
  
 

ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
BODESTI 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind încetarea de drept, a domnului Stoian Vasile, mandatul de consilier 

local 
                            

Consiliul local al comunei Bodesti, judetul Neamt; 
În conformitate cu prevederile art. 9, alin (2) lit. a) şi alin. (3), art. 10 şi art. 12 din 

Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 
In baza prevederilor art. 96 alin. (9) din Legea 67/2004, pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
In baza expunerii de motive, intocmita de Primarul comunei Bodești, in calitate de 

initiator al proiectului de hotarare, inregistrata sub nr. 1799 din 3.04.2015; 
Având în vedere Referatul nr. 1779/2.04.2015, întocmit de secretarul comunei Bodești; 
Având în vedere demisia prezentată de domnul  Stoian Vasile, inregistrată la Consiliul  

Local al comunei Bodeștii  sub nr.  1708 din 30.03.2015;  
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1  Ia act de demisia înaintată de domnul Stoian Vasile, consilier local  în cadrul 
Consiliului Local al comunei Bodești. 

Art.2  Locul ocupat de domnul  Stoian Vasile  in cadrul Consiliului Local al  comunei 
Bodești se declară vacant, el urmând a fi ocupat de supleantul de pe lista Partidului Social 
Democrat. 

Art. 3  Secretarul comunei Bodești va înainta Comisiei de validare  a mandatelor de 
consilier din cadrul Consiliului Local al  comunei Bodești, nominalizata prin HCL nr. 28 din 
25.06.2012,  documentaţia în vederea validării mandatului de consilier local pentru supleantul 
de pe lista Partidului  Social Democrat – Organizaţia Bodești. 

Art. 4 Secretarul comunei  Bodești va înainta și comunica prezenta hotărâre 
autoritatilor si persoanelor interesate. 

 
 Nr. 15 din 23.04.2015 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru; 0 voturi contra; 3 abţineri.  
La sedinta au fost prezenti 13 consilieri din numarul de 14 consilieri in functie. 
 

Preşedinte de şedinta, 
Costan Vasile 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

 Bostan Ionel 



  
 

 


