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JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

BODESTI 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind constatarea încetării de drept a mandatului  domnului consilier local Dârloman Lucian şi 

validarea mandatului unui nou consilier pe locul devenit vacant                          
 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului  domnului 
consilier local Dârloman Lucian şi validarea mandatului unui nou consilier pe locul devenit vacant elaborat din 
inițiativa dlui Primar Marinel Barna; 
 Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile art. 204 alin. (2) lit. a), alin. (3), alin. (6) și alin. (7)  
art. 597 alin (1) litera e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 Văzând referatul de aprobare nr. 391/21.01.2020 al Primarului comunei Bodești, anexat prezentului 
proiect de hotărâre; 
 Luând act de: 

a) de demisia d- nului Dârloman Lucian din funcţia de consilier local înregistrată sub nr. 6372 din 
23.12.2019; 

b) Adresa Partidului Național Liberal cu nr. 2 din 16.01.2020 înregistrată la Primăria comunei 
Bodești  sub nr. 324 din 17.01.2020 prin care se confirmă că următorul supleant pe listele sale 
de candidaţi la alegerile locale din 5 iunie 2016 este d-nul Sfarghie Vilhelm; 

c) procesul-verbal al Comisiei de validare prin care se constată legalitatea alegerii domnului 
Sfarghie Vilhelm, supleant ales pe lista Partidului Național Liberal la alegerile locale din 5 iunie 
2016, fapt pentru care au hotărât să propună validarea mandatului acesteia, 

 Ținând cont de : 
a) referatul constatator elaborat de primarul comunei Bodești şi secretarul comunei Bodești, 

înregistrat sub nr. 341 din  17.01.2020; 
b) rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 ale Consiliului Local; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (3) litera i) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
Consiliul Local al comunei Bodești adoptă prezenta hotărâre: 

 
 Art.1.  Se ia act de demisia domnului Dârloman Lucian ales pe lista de candidați a PNL - Partidul  
Național Liberal și se constată încetarea de drept a  mandatului său. 
 Art.2. Se declară vacant locul deținut de consilierul local Dărloman  Lucian în Consiliul Local Bodești. 
 Art.3.  (1) Se validează mandatul de consilier local al domnului Sfarghie Vilhelm, supleant pe lista de 
candidaţi la Consiliul Local al comunei Bodești din partea Partidului Național Liberal. 
(2) Domnul Sfârghie Vilhem îl va înlocui pe domnul Dârloman Lucian  în Comisia de specialitate nr.1 a 
Consiliului Local, constituită pentru următoarele domenii: agricultură, activităţi economico – financiare şi 
protecţia mediului. 

Art. 4. – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre persoanelor si instituțiilor interesate. 
 
Nr. 1 din 30.01.2020 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 12 voturi pentru; 0 voturi contra; 0 abţineri.      
La ședință au fost prezenți 12 consilieri din numărul de 12 consilieri în funcție. 
 

Preşedinte de şedință, 
 Manuela ILISEI   

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar general, 

Ionel BOSTAN 



  
 

 


