
a
t'

ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOLJE$TI
6L7 160 - DOLJE$TI, T eVfax O233lJ 80514, 0233 /7 807 56; O233 17807 57

adresa de internet: www.primariadoljesti.ro; e-mail: primcomdoljesti@yahoo.com

HOTARAREA
nr. 28 din 9 martie 2017

privind validarea unui mandat de consilier

Consiliul local'al comunei Doljeqti, judetul Neamt;
Analiz0nd:
- expunerea de motive prezentatl de primarul comunei gi raportul de specialitate intocmit de

secretarul comunei Doljeqti;
- confirmarea f.nr.din partea Partidului Nalional Liberal, Filiana Neamf. pentru d-na ANDRIE$

DANIELA, membri al Partidului Nalional Liberal, Organizatia teritoriale Doljegti, ca primul supleant
propus spre validare pe postul ramas vacant in Consiliul local;

-extras din lista de candidafi a Partidului Nalional Liberal qi din procesul-verbal al Biroului
Electoral de Circumscriptie al comunei Doljegti, privind rezultatul alegerilor locale din 5 iunie 2016;

- acordul D-nei ANDRIE$ DANIELA pentru preluarea mandatului vacant de consilier local;
Vezand avizul Comisiei de validare, avizul Comisiei juridice, precum gi avizul pentru legalitate,

dat de citre Secretarul Comunei Doljeqti; i
Avdnd in vedere prevederile:
- art. 32 din lrgea nr. 2l5l20Dl privind administratia publici LocalS, republicatd, cu

modificlrile gi completdrile ulterioare;
- art.96, alin. 9 din lrgea m. 67l2OO4 pentru alegerea autoritdflor administratiei publice locale,

republicati, cu modificirile ;i complet5rile ulterioare;
- art. 6, alin. 2 qi 3 qi ale art. 7 din Legea nr. 39312004 privind Statutul aleqilor locali, cu

modificlrile qi completlrile ulterioare;
In temeiul art.45 $i a.rt. 115, alin. 1, lit. ,,b"din Legea nr.21512001, republicatI, privind

administratia publici loca16, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

, norARA$TE:

Art. 1. Se valideazl mandatul de consilier pentru d-na ANDRIE$ DANIELA, membru al
Partidului Nalional Liberal, Organizatia teritoriali Doljeqti, care va intra in exerciliul mandatului
incepdnd cu data adoptdrii prezentei hotlrdri, dar numai dupi depunerea jurdmdntului.

At't.2. Cu termen de contestatie de 5 zile de la adoptare pentru consilierii prezenli, qi respectiv
de 5 zile de la comunicare pentru consilierii aleqi, absenti de la qedint6.

Art. 3. Hotirdrea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului comunei persoanelor qi
autoritIlilor interesate.
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Ex.4; Ds. C.4.

lieri din cei 15 ce formeazil consiliul local
aprobat[ cu I I voturi pentru.


