ROMANIA
PRIMARIA COMUNEI ROSCANI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROSCANI
JUDETUL IA$I
Comina Roscani, ludetul

IaQi,

ROMANIA;

Tel./Fat: (004) 0232 - 25.70.58; TeL
COD FISCAL 16511583; E-mail:

/

Fax : (004) 0232

- 29'00'60;

HOTARAREA nr.43/25.07.201 9

privind validarea, mandatului membrului supleant
urmatorul pe lista de consilier local al comunei Roscani

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROSCANI, legal constituit' intrunit

la

lucrerile gedintei ordinare din data de 25 iulie 2019;

Avand in vedere:
n'tres,al.lSiart.l3gdinoUGnr.5TtlOlgprivindCodulAdministrativ;
publica locala'
Prevederile art. 31 si .tt. gs oin Legea nr. 21512001, privind Administratia

cu

modificirile 9i complet5rile ulterioare;
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
domnul Baroncea
Adresa PSD fi. 217110g.07.2019 prin Care Comunica ca urmeaza a fi validat
Cristinel;

administratiei
Prevederile art. 100, alin. (33) din LEGEA 11|5/2015, pentru alegerea autoritililor
precum
si pentru
publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr ' 21512001 ,
modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali
completarea Legii nr'
Ordonanta de tJrgenia a Guvernului nr. 40/2019 privind modificarea 9i
pentru
modificarea Legii
115/2015 pentru ategerea autoitd[ilor administraliei publice locale,
publice locale nr. Zt i/2OOt , precum gi pentru modificarea 9i completarea Legii nr'
administraltei
'priviind
publice
Statutul alesitor locali, pentru modificarea $i comptetarea Legii administratiei
393/2004
privind statutul alegilor locali:
locale nr. 21s/2001 , precum ii pentru modificarea Legii nr. 393/2004
local Racovita Laurentiu
Hotararea nr. 3il27.06.2019 prin care se lua act de demisia consilierului
Constantin si vacantarea mandatului de consilier local;
Referatul cu nr. 230/09.07 20'19 initiat de doamna secretar;
de initiator al
ln baza expunerii de motive, intocmita de Primarul comunei Roscanil' in calitate
proiectului de hotarare, inregistrata sub nr' 231/09 07 2019;
supleant urmatorul
Procesul verbal nr. 257t25.O7.2019 privind validarea mandatului membrului
de pe lista de consilier local al comunei Roscani;
decizionala in
Faptul ca au respectate prevederile Legii 5212003 pivind transparenta

administratia publica, republicata si actualizat;
Dispozitiile art.l2g al.l ' din Codul Administrativ, aprobat prin OUG 57120'19;
.139
alin.1, coroborat cu art. 196 al. 1,lit. a) din Codul Administrativ, aprobat
ln temeiul art.
prin OUG 5712019i

HOTAnA$rE:
supleant urmatorul pe lista de consilier local al d-lui
Social Democrat - filiala
BARONCEA CRISTINEL, urmatorul supleant de pe lista electorala a Partidutui
munca si protectie
/asl si a calitatii de membru al comisiei pentru activitati economico-financiare,

Art.1 Se valideaza mandatul membrului

sociala, juridica, disciplina si administrarea domenrului pubfic si privat precum si a calitatii de membru al
Comisiei pentru activitati agricole, amenaiarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism

Art.2 Consilierul local a carui mandat a fost validat va depune in cadrul sedintei juramantul,

in

forma si dupa procedura prevazuta de normele legale in materie

Ng!.! Secretarul comunei Roscani va comunica in copie prezenta hotarare:
lnstitutiei Prefectului judetului lagi;
Primarului comunei Roscani;
Domnului BARONCEA CRISTINEL,
Compartimentului Resurse umane;
Organizatiei judetene a PSD lasi
Compartimentului Financiar- Contabil;
Mass-media.
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PRE$EDINTE DE SEDINTA,
Consi ier: Surugiu Mihai
(sem nAtura)

Contrasemneazi pentru legalitate,
Secretar, Petcu Mihaela

(semnetura)
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