ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI

HOTĂRÂRE
privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie,
a mandatelor unor consilieri locali şi vacantarea mandatelor acestora
Având în vedere:
-prevederile art.8 alin.(2) din Legea nr.14 /2003 a partidelor politice, cu modificările ulterioare;
-prevederile art. 204, alin (2) lit. a), alin.(3) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie
2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
In baza Referatului de aprobare, întocmit de viceprimarul comunei Bodești cu atribuții de
primar, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. 5178 din 18.09.2020;
Având în vedere Referatul nr. 5179 din 18.09.2020, întocmit de secretarul general al comunei
Bodești;
Luând act de sesizarea nr. 5114 din 18.09.2020, înaintată de secretarul general al comunei
Bodești ;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. „a” și art.602 din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019
– privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul Local al comunei Bodești adoptă prezenta hotărâre:
Art.1 Se constată încetarea de drept a mandatelor de consilieri local ai domnilor:
MACOVEI IOAN
PĂVĂLOAIA MIHAI
GIOACĂȘ VALENTIN-VASILE
ILISEI MANUELA
HANGANU VASILE
CRÎŞMARIU IOAN
LAZĂR GHEORGHE
Art.2 Locurile ocupate de domnii consilieri MACOVEI IOAN, PĂVĂLOAIA MIHAI, GIOACĂȘ
VALENTIN-VASILE, ILISEI MANUELA, HANGANU VASILE, CRÎŞMARIU IOAN și LAZĂR GHEORGHE în
cadrul Consiliului Local al comunei Bodești se declară vacante, ele urmând a fi ocupate de supleanții
de pe lista partidelor a căror mandate au încetat.
Art.3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor
interesate.
Nr. 55 din 24.09.2020

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Bodești în şedinţa din data de 24.09.2020, cu
respectarea art. 139, alin. (2) litera i) (majoritate absolută), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu un număr de 11voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcţie
şi 11 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedință,
Elena HULPOI

Contrasemnat pentru legalitate,
Secretar general,
Ionel BOSTAN

