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H o T A R A n E A Nr.l 4llg.o3.zo2o

consiliul Local al comunei Roscani, jud. tasi, intrunit in gedanta ordinari
din data

de 19.03.2020,

Avand in vedere:
Prevederile art. 31 si art. 33 din Legea nr.215t2OO1, privind Administratia
publica locala, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare;
OUG nr. 5712019 privind CodulAdministrativ,

art. 100, alin. (33)
LEGEA 11512015, pentru ategerea autoritilitor
administraliei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice
locale nr. 21512001, precum
si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind statutul
alesilor locali.
ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 4o/201g privind modificarea gi
comptetarea Legii nr.
115/2015 pentru alegerea autoitdlilor administraliei publice locale, pentru
modificarea Legii
administraliei publice locale nr. 215/2001, precum gi pentru modificarea
gi comptetarea Legii nr.
393/2004 privind Statutut ategilor locali, pentru modificarea gi completarea
Legii administraliei pubtice
locale nr' 215/2001, precum gi pentru modificarea Legii nr. 393/2004 pivind
Staiutut alegilor locali;
Hotararea nr' 1/30.01.2020 se lua act de incetarea de drept
a consilierului tocal Baroncea
Cristinel sivacantarea mandatului de consitier local;
Adresa Partidului Social Democrat organizatia Judeteana lasi cu
nr.22S6t21.o2.2ozo prin care
propune ca dl Paval Mihai sa fie validat ca si consilier local;
Referatul cu nr' 64124,02'2020, referatul de aprobare al primarului
comunei Roscani, in calitate
de iniliator, inregistrat cu nr. 6St24.OZ.ZO2O
Rapoartele de avizate ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului
local Roscani;
Procesul verbal privind validarea mandatului membrului supleant
urmatorul pe lista de consilier
local al comunei Roscani;
Faptul ca au respectate prevederile Legii 5212003 pivind transparenta
decizionala in
administratia publica, republicata si actualizat;
Dispozitiile art.129 aI.1, din CodulAdministrativ, aprobat prin
OUG S7l2019;
ln temeiul art. 139 alin.1, coroborat cu art. 196 al. 1, lit. a) din Codul
Administrativ, aprobat
prin OUG 57120'19;
Prevederile

din

HOrAnAgrn:
Art'1 Se valideaza mandatul membrului

supleant urmatorul pe lista de consilier local al d-lui
Paval Mihai, urmitorul supleant de pe lista electorala a Paftiduluisocial
Democrat - filiala /asi si a
calitatii de membru al Comisiei pentru activitati economico-financiare,
munca si protectie sociala,

juridica, disciplina si administrarea
domeniului public si privat precum si a calitatii de membru
al comisiei
pentru activitati agricole, amenajarea
teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism.

Art'Z consilierul

local a carui mandat a fost validat va depune in
cadrul sedinteijuramantul, in
forma si dupa procedura prevazuta de normere
regare in materie.

Art'3 Secretarul comunei Roscani va comunica in copie prezenta
hotir6re.

PRE$EDTNTE DE gEDtNTA,
Consilier: Mihai Aurica
(semnitura)

Contrasemneazi pntru legalitate,
Secrefar General, Vi, 'iu lracramioara
(semnitura)
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