ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMTINEI TARCAU

H O TARARE

privind validarea mandatului unui consilier local
gi de modificare a componentei unei comisii de specialitate a consiliului local
Consiliul local al comunei Tarciu, jude{ul Neamf;
Av6nd in vedere cd mandatul de consilier al domnului Gdind Iulian care a fost validat in funcfia de
primar al comunei aincetat de drept in urma demisiei acestuia diri data de 0l .07.2016, locul ocupat in cadrul
Consiliului local al comunei Tarcdu fiind declarat vacant prin HotdrAreanr.41 din29.0i.2016:
f,in6nd cont cd urm[torul supleant pe listele depuse de cdtre Paaidul Social Democrat (p,S.D,) la
alegerile locale din 05.06.2016 care a fost reconfinnat ca fiind membru al acestui partid prin adiesa
nr. 112115 .07 .2016 este doamna Feraru Oana-Emilia;
Ydzdnd procesul verbal nr. 3129.07.2016 al comisiei de validare prin care se propune validarea
mandatului doamnei Feraru Oana-Emilia - supleant pe lista de candida{i a P.S.D, la alegeriie locale din 5
iunie 2016;
Cu respectarea prevederilor Legii rtr. 11512015, pentru alegerea autoritafilor administraliei publice
locale, pentru modificarea Legii administraliei publice locale nr.21512001, precum gi pentru modifiiarea qi
completarea Legii nr. 39312004 privind Statutul aleqilor locali, ale Legii nr. 39312003, privind statutul
alegilor locali, ale Legii nr. 16112003, privind unele mdsuri pentru asigurarea transparenfei in exercitarea
demnitdlilor publice, a func{iilor publice gi in mediul de afaceri, prevenirea qi ianclionarea corupfiei,
coroborate cu dispozi{iile proceduraleprevdzute la art. 31 alin. (3), art. 311 qi art. 33 din Legea adrninistialiei
publice locale nr. 21512001, republicat[, cu modificdrile qi completdrile ulterioare gi la art. 6, 7 qi 8 din
Regulamentul'cadru de organizare Ei func{ionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanla Guvernului
nr. 35/2002, aprobatd cu modificbri gi completdri prin Legea nr. 673/2002;
ln temeiul art.36 alin. (1) qi art. 45 alin. (1) din Legea nr.21512001, republicatd, legea adrninistrafiei
publice locale, cu modificdrile qi completdrile ulterioare

HorAnAgrE:
I

Se valideazi mandatul de consilier al doamnei Feraru Oana-Emilia - candidat
declarat supleant la alegerile locale din 05.06.2016 pe lista depusd de Partidul Social
Democrat (P.S.D.).

Art.2

Se modifici componenta Comisiei pentru activitfii social-culturale, culte, tnvdpdmdnt,
sdndtate Sifamilie, proteclie copii, tineret Si sport, ?nlocuindu-se domnul Giind Iulian cu
doamna Feraru Oana-Emilia.

Art.3

cu drept de pld.ngere la Tribunalul Neamf Sec{ia
administrativ qi fiscal in termen de 5 zile de la adoptare.

Art.4

Prin grija secretarului comunei prezenta hot[rdre va Ii comunicatd autoritIlilor gi
persoanelor interesate, urmdnd a se aduce la cunogtinld publicd prin afigaj la sediul
primiriei.

Art.

-

6HS

a rr-a civild, de contencios

Preqedinte de qedir4d,

mneazd pentru legalitate,

*ffii

secretar com

Nr. 42 din 29 iulie 2016
Numdr consilieri locali infunclie 12
Hotdrdrea a fost adoptatd in gedinla ordinard a Consiliului local al comunei Tarc6u
cu un numdr de 12 voturi pentru, 0 ablineri qi 0 voturi impotrivd din totalul de 12 consilieri prezenli

Juncu

