ROMANIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SMEENI
CONSILIUL LOCAL al COMUNEI SMEENI
HOTĂRÂRE
privind validarea unui mandat de consilier local
Consiliul local al comunei Smeeni , judeţul Buzău ;
Având în vedere :
•
•
•
•
•
•
•

raportul Comisiei de validare a Consiliului local Semeni, judeţul Buzău ,
înregistrat la nr. 5411 /2012;
prevederile Hotărârii Consiliului Local Semeni nr.33/2012 privind constatarea
încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Stoica Ion şi
declararea ca vacant a unui mandat de consilier local;
adresa înregistrată sub nr.874/2012 a Organizaţiei Judeţene Buzău PSD;
avizul secretarului comunei dat pe proiectul de hotărâre;
prevederile art.(7) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al
Consiliului local Semeni aprobat prin Hotărârea Consiliului local Semeni
nr.27/2012
prevederile art.96 alin (9) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale , republicată, cu modificările şi completările
ulterioare ;
prevederile art. (1) pct.1 din Hotărârea Consiliului local Semeni nr.25/2012
privind stabilirea şi organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local Semeni , judeţul Buzău , pe principalele domenii de activitate.

În temeiul art. 31 , art. 45 alin (1) , coroborat cu prevederile art.
115 alin. 1 lit. ‚’’b’’ din Legea nr.215/2001 privind administratia
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se validează mandatul de consilier local al domnului Toader
Adrian ,ales pe lista Partidului Social Democrat la alegerile locale din iunie 2012,
poz.12 .
Art. 2 Domnul consilier local Toader Adrian se desemnează ca membru în
Comisia economico-financiară,agricultură, activităţi social-culturale,culte .
Art. 3 Hotărârea Consiliului local Smeeni nr.21/23.06.2012 a Consiliului
local Smeeni privind validarea mandatelor de consilieri locali aleşi la scrutinul din
10 iunie 2012, se modifică corespunzător prevederilor art.1

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunica prin grija secretarului
-

Instituţiei Prefectului –Judeţului Buzău,
Domnului Toader Adrian,
Organizaţiei Judeţene Buzău a PSD,

Presedinte de sedinta,
Consilier local
Vataselu Marian Dorinel
Contrasemneaza,
Secretar ,
VIORICA RAIMONDA IANCU

Nr.

36 , Semeni- Buzău, 28 SEPTEMBRIE 2012

;

Hotărârea a fost adoptat cu 10 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” , 0 „abţineri” din
totalul de 15 consilieri locali în funcţie, din care prezenti 10 .

