HOTARAREA
Nr.2 din 30.01.2019
privind validarea mandatului de consilier local al domnului CIRESE NECULAI
supleant pe lista de candidaţi la Consiliul Local al orasului Roznov din partea Partidului Social Democrat
Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt;
Intrunit in sedinta ordinara din data de 30.01.2019, la convocarea primarului, conform prevederilor art.39,
alin.1 si alin.3 din L.215/2001 republicata privind Administratia Publica Locala si ale art.80 din L.24/2000
republicata privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;
Vazand Ordinul Institutiei prefectului nr. 367 din 27.12.2018.
Vazand : - Expunerea de motive a Primarului orasului Roznov înregistrata cu nr.540 din 16.01.2019 ;
- Referatul constatator nr. 541 din 16.01.2019 al secretarului orasului, prin care se propune validarea
mandatului d-lui CIRESE NECULAI, supleant pe lista de candidaţi la Consiliul Local al orasului Roznov
din partea Partidului Social Democrat.
- Adresa Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Neamţ, înregistrată la Primăria orasului
Roznov sub nr.10599 din 27.12.2018, prin care se confirmă că următorul supleant pe listele sale de candidaţi la
alegerile locale din 5 iunie 2016 este membru de partid;
- Procesul-verbal nr. 1048 din 30.01.2019 al Comisiei de validare numite prin Hotărârea Consiliului Local
nr.21 din 01 iulie 2016 prin care se propune validarea domnului CIRESE NECULAI în funcţia de consilier local;
- prevederile art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 6, alin. (2) si (3) din Legea 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi
completările ulterioare;
Luand act de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1.000 din 29.01.2019, conform prevederilor
art.54, alin.4 din L.215/2001 republicata privind Administratia Publica Locala;
În temeiul prevederilor art.31 alin. (3), art. 45 alin. (1) art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.215/2001,
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, adopta urmatoarea:
H O T A R A R E:
Art.1 Se validează mandatul de consilier local al domnului CIRESE NECULAI, supleant pe lista de
candidaţi la Consiliul Local al orasului Roznov din partea Partidului Social Democrat.
Art.2 Secretarul orasului Roznov, jud. Neamt, va asigura comunicarea prezentei hotarari autoritatilor si
persoanelor interesate si publicarea pe site-ul www.roznov.ro .
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