
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

COMUNA BODESTI 
CONSILIUL LOCAL  

_________________________________________________________ 
                                                                                                                                

H O T Ă R Â R E 
privind validarea mandatului de consilier local al d-nului  Nechifor 

Constantin 
 
 Consiliul local al comunei Bodești; 

Văzând expunerea de motive nr. 4315 din 13.07.2017, prin care Primarul 
comunei propune validarea mandatului de consilier local al d-nului Nechifor 
Constantin; 

Examinând referatul constatator înregistrat sub nr. 4316 din 13.07.2016, prin 
care se propune validarea mandatului de consilier local al d-nului Nechifor 
Constantin ; 

Analizand procesul verbal al comisiei de validare, înregistrat sub nr. 4786 din 
3.07.2017, prin care se confirma validarea mandatului de consilier locul  a d-nului 
Nechifor Constantin, 
 In aplicarea prevederilor art. 100, alin. (33) din Legea 115/2015 pentru 
alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii 
administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali; 
 În temeiul prevederilor art. 31, alin. (3) - (5) şi art. 311 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi art. 6 şi 7  din „Regulamentul-cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliilor locale”, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1. – Se validează mandatul de consilier în Consiliul local al comunei 
Bodești pentru D-nul Nechifor Constantin. 

Art. 2. - Cu drept de plângere la Tribunalul Neamţ – Secţia a II-a civilă, de 
contencios administrativ şi fiscal în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul 
celor absenţi de la şedinţă, de la comunicare. 

Art. 3. – Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare persoanelor si 
institutiilor interesate. 
 

 Nr. 56 din 3.08.2017 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru; 0 voturi contra; 0 abţineri.  
La ședință au fost prezenți 10 consilieri din numărul de 12 consilieri în funcție. 
 

Preşedinte de şedință, 
Hanganu Vasile 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

Bostan Ionel 
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