
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
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. 
 
Nr. 48 din 31.10.2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru; 0 voturi contra; 0 abţineri.  
La ședință au fost prezenți 11 consilieri din numărul de 12 consilieri în funcție. 
 

Preşedinte de şedință, 
Neculai CORLADE 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar general al comunei Bodești, 

Ionel BOSTAN 
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