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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 35 

privind validarea mandatului de consilier local pentru domnul Ilie Viorel 

 

 

 Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 

septembrie 2012; 

 Având în vedere:  

- Hotărârea nr. 34/2012 prin care Consiliul Local al Comunei Răducăneni ia act de demisia domnului 

Caşcaval Ştefan din funcţia de consilier local ales pe lista Alianţei de Centru Dreapta Partidul Naţional 

Liberal – Partidul Conservator, membru al Partidului Naţional Liberal şi declară vacant locul de consilier 

deţinut de acesta; 

- Adresa cu nr. 821/2012 a Partidului Naţional Liberal – Filiala Teritorială Iaşi  prin care ni se comunică 

faptul că următorul membru supleant pe lista partidului este domnul Ilie Viorel; 

- procesul – verbal al Comisiei de validare privind propunerea de validare a mandatului domnului Ilie 

Viorel; 

- referatul şi proiectul de hotărâre, înregistrate sub numărul 6429/2012 ale primarului comunei;  

- avizul favorabil, înregistrat sub nr. 6846/2012 al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local şi 

raportul compartimentului din cadrul aparatului propriu, înregistrat sub nr. 6665/2012; 

 În conformitate cu prevederile: 

- art. 96, alin. (9) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 31, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 6, alin. (2) şi art. 7, alin. (1) din Legea nr. 393/200 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1 – Se validează mandatul de consilier local pentru domnul Ilie Viorel, membru al Partidului 

Naţional Liberal  Iaşi, care va intra în exerciţiul mandatului începând cu data adoptării prezentei hotărâri, 

dar numai după depunerea jurământului.  

 Art. 2 – În calitate de consilier local, domnul Ilie Viorel va activa în cadrul Comisiei de 

specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social – culturale, culte, tineret şi sport.  

 Art. 3 - Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hotărâre domnului Ilie Viorel şi 

Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii.  

 

Dată astăzi 27 septembrie 2012. 

 

 

                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     

                                         Consilier,   

 

                                   ION AILIESEII            

                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                               Contrasemnează  

                                                                                                                                            Secretarul comunei 

 

                                                                                                                                              Bumbaru Cătălin  

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de cei prezenţi, respectiv cu votul a 14 consilieri locali din totalul de 15 ai Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni.                             


