ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI
Proiect nr. 50 din 24.10.2019

Vizat pentru legalitate,
Secretar generalal comunei Bodești,
Ionel BOSTAN

HOTĂRÂRE
privind validarea mandatului unui nou consilier local pe locul devenit vacant
Având in vedere prevederile legale cuprinse in:
a)
art.31 alin. (3), art.311, art.32 din Legea administrației publice locale nr.215/2001,
republicata, cu modificările și completările ulterioare;
b)
Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei si exercitarea
demnităților publice a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea
corupției, cu modificările și completările ulterioare;
Luând act de Ordinul Prefectului județului Neamț cu nr. 356 din 22 octombrie 2019 care
în baza prevederilor art. 204 alin. (2) litera j), 204 alin. (5), alin. (12), art. 602, art. 275 alin (1)
și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ a
constatat încetarea de drept a mandatului domnului Burduloi Eugen, consilier local în cadrul
Consiliului local al comunei Bodești;
Văzând notificarea Partidului Ecologist Român din 24.10.2019, prin care se confirmă ca
următorul supleant pe listele sale de candidați la alegerile locale din 05 iunie 2016 este d-na
Hulpoi Elena membru de partid ;
Ținând cont de procesul - verbal încheiat de către comisia de validare a Consiliului Local
al comunei Bodești;
In temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (1) 129 alin. (14) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul Local al comunei Bodești adopta prezenta hotărâre:
Art.1. Se validează mandatul de consilier local al doamnei Hulpoi Elena, supleant pe lista
de candidați la Consiliul Local al comunei Bodești, din partea Partidului Ecologist Român,
conform rezultatului alegerilor locale din data de 05 iunie 2016.
Art.2. In urma validării mandatului consilierului local Hulpoi Elena si a depunerii
jurământului, acesta dobândește toate drepturile si obligațiile prevăzute de lege.
Art.3. Consilierul local Hulpoi Elena, va face parte din componenta Comisiei de
specialitate juridică, de disciplină, amenajarea teritoriului si urbanism, înlocuindu-l pe consilierul
local căruia i-a încetat mandatul - Burduloi Eugen, precum și în Comisia de validare.
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi atacata de către cei interesați la instanța de contencios
- administrativ (Tribunalul Neamț), in termen de 5 zile de la adoptare sau, in cazul celor absenți
de la ședință, de la comunicare.
Art.5. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre persoanelor și instituțiilor
interesate.
Inițiator,
Primar,
Marinel BARNA

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI
Comisia de Validare

PROCES-VERBAL

Astăzi, _____ octombrie 2019, Comisia de validare aleasă de Consiliul Local al
comunei Bodești în şedinţa de constituire din 24 iunie 2016 prin hotărârea nr. 23, a
examinat, în conformitate cu prevederile art.31 alin. (3) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, legalitatea
alegerii supleantului pe lista cu consilieri aleşi ai Partidului Ecologist Român, ca
urmare a vacantării unui loc având în vedere Ordinului Prefectului județului Neamț cu nr.
356 din 22 octombrie 2019 care în baza prevederilor art. 204 alin. (2) litera j), 204 alin. (5), alin.
(12), art. 602, art. 275 alin (1) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ a constatat încetarea de drept a mandatului domnului Burduloi Eugen,
consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Bodești.
Următorul supleant pe lista PER este d-na Hulpoi Elena conform notificării
Partidului ecologist Român din 24.10.2019, prin care se confirmă ca următorul supleant pe listele
sale de candidați la alegerile locale din 05 iunie 2016 este d-na Hulpoi Elena membru de partid.

Au fost analizate următoarele documente puse la dispoziţie de către domnul
Bostan Ionel , secretarul comunei Bodești - listele candidaturilor definitive depuse
de către partidul politic PER pentru alegerile locale din 5 iunie 2016; - procesulverbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea
mandatelor pentru funcţia de consilier local în Consiliul Local al comunei Bodești,
elaborat de Biroul Electoral al Circumscripţiei nr.14; - Notificarea Partidului ecologist
Român din 24.10.2019 înregistrată la Primăria comunei Bodești sub nr. 5314 din
24.10.2019 prin care se confirmă că următorul supleant pe listele sale de candidaţi
la alegerile locale din 5 iunie 2016 este d-na Hulpoi Elena.
După examinarea dosarului privind alegerea consilierului declarat ales,
Comisia a constatat că au fost respectate condiţiile prevăzute de lege, privind
alegerea acestuia. Pe cale de consecinţă, comisia propune validarea mandatului
consilierului ales la data de 5 iunie 2016, respectiv doamna Hulpoi Elena.
Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal în două exemplare
originale.

1. _________________
2. TOMESCU GHEORGHE __________________
3. BUSUIOC ELENA ___________________________

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BODESTI
PRIMARIA
- Comuna Bodești, sat Bodești, strada Ștefan cel Mare, nr. 104, județul Neamț Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com
Nr. 5315 din 24.10.2019

Referat de aprobare
la proiectul de hotărâre privind validarea mandatului unui nou consilier
local pe locul devenit vacant
Luând act de Ordinul Prefectului județului Neamț cu nr. 356 din 22 octombrie
2019 care în baza prevederilor art. 204 alin. (2) litera j), 204 alin. (5), alin. (12),
art. 602, art. 275 alin (1) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul Administrativ a constatat încetarea de drept a mandatului
domnului Burduloi Eugen, consilier local în cadrul Consiliului local al comunei
Bodești;
Văzând notificarea Partidului Ecologist Român din 24.10.2019, prin care se
confirmă ca următorul supleant pe listele sale de candidați la alegerile locale din
05 iunie 2016 este d-na Hulpoi Elena membru de partid ;
In temeiul dispozițiilor ar. 136 alin. (1) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind validarea
mandatului unui nou consilier local pe locul devenit vacant;

Primar,
Marinel BARNA

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BODESTI
PRIMARIA
- Comuna Bodești, sat Bodești, strada Ștefan cel Mare, nr. 104, județul Neamț Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com
Nr. 5316 din 24.10.2019

Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre privind validarea mandatului unui nou consilier
local pe locul devenit vacant

Având in vedere prevederile legale cuprinse in:
- art.31 alin. (3), art.311, art.32 din Legea administrației publice locale
nr.215/2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 129 alin. (1) 129 alin. (14) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
57/2009 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Ca urmare a Ordinul Prefectului județului Neamț cu nr. 356 din 22
octombrie 2019 care în baza prevederilor art. 204 alin. (2) litera j), 204 alin. (5),
alin. (12), art. 602, art. 275 alin (1) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ a constatat încetarea de drept a
mandatului domnului Burduloi Eugen, consilier local în cadrul Consiliului local al
comunei Bodești;
Văzând notificarea Partidului Ecologist Român din 24.10.2019, prin care se
confirmă ca următorul supleant pe listele sale de candidați la alegerile locale din
05 iunie 2016 este d-na Hulpoi Elena membru de partid ;
Luând în considerare că cele prezentate sunt legale, propun spre dezbatere
proiectul de hotărâre privind validarea mandatului unui nou consilier local pe locul
devenit vacant.
Secretar general al comunei Bodești,
Ionel BOSTAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
Consiliul local al comunei
BODEŞTI

HOTĂRÂRE
privind alegerea comisiei de validare
Consiliul local al comunei Bodeşti;
Văzând rezultatul votului deschis al consilierilor declaraţi aleşi, consemnat în procesul
verbal al şedinţei de constituire a consiliului local;
În temeiul prevederilor art. 31 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 4 din REGULAMENTULCADRU 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.unic – Alege comisia de validare care va funcţiona pe întreaga durată a mandatului
consiliului local al comunei Bodeşti în următoarea componenţă ∗):
1 . BURDULOI EUGEN
2. TOMESCU GHEORGHE
3. BUSUIOC ELENA

PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ,
PĂVĂLOAIA MIHAI

Asistent ILISEI MANUELA

__________________
Asistent GIOCĂȘ VALENTIN-VASILE

__________________

Nr. 23
din 24.06.2016

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Bostan Ionel

