ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA PODOLENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
nr. 79 din 28 noiembrie 2019
privind validarea unui mandat de consilier

Având în vedere prevederile:
art. 100 alin.(33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
art. 602 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ;
Hotărârii nr. 69/2019 privind constatarea încetării de drept a mandatului de
consilier al domnului Prisacaru Ioan;
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei
Podoleni, aprobat prin Hotărârea nr. 58/2016;
Ţinând seama de adresa Partidului Social Democrat – Organizaţia judeţeană Neamţ
nr. 42 din 18.11.2019 şi procesul-verbal al comisiei de validare;
Văzând Referatul de aprobare elaborat de Primarul comunei Podoleni, Raportul
întocmit de compartimentul de resort şi Avizele comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin.(1) şi art. 196 alin.(1) lit.„a” din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul
administrativ;
Consiliul local al comunei Podoleni, judeţul Neamţ, adoptă
prezenta hotărâre.
Art.1. Se validează mandatul de consilier local al domnului SÎRGHI IOAN,
mandat devenit vacant ca urmare a încetării de drept a mandatului de consilier al
domnului PRISACARU IOAN.
Art.2. Se modifică Hotărârea Consiliului local al comunei Podoleni nr. 51
din 23 iunie 2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele
domenii de activitate, în sensul că în locul domnului PRISACARU IOAN este ales
domnul SÎRGHI IOAN pentru a face parte din Comisia pentru muncă şi protecţie
socială, protecţie copii, tineret şi sport, protecţie mediu şi turism.

Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios
administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi de la
şedinţă, de la comunicare.
Art.4. Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei
hotărâri autorităţilor, instituţiilor publice şi persoanelor interesate.
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