ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOC AL
COMUNEI SOIMARI
HOTARARE
Privind validarea mandatului de consilier local a domnului Bonciu Vasile
Consiliul Local al Comunei Soimari, Jud. Prahova,

Avand in vedere:
Expunerea de motive inregistrata sub nr. a primarului comunei Soimari, Jud. Prahova;

Referatul inregistrat sub nr, al Secretarei Comunei Soimari,d-na Moldoveanu Tonelia
privind validarea mandatului de consilier local a domnului Bonciu Vasile ;
Hotararea Consiliului local al comunei Soimari nr. din 03.2017 prin care se ia act de
demisia consilierului local Paun Florin si vacantarea mandatului de consilier local
Adresa nr. 60 din 16.03.2017a'Parlidului :"Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei
prin care propune spre validare de pe lista de suple i a candidaturilor pentru alegerile din
27 .06.2016 a d-lui Bonciu Vasile
Avizul favorabil al Comisiei de validare din cadrul Consiliului Local Soimari;
Prevederile art.6 din Legea nr"5212003 privind transparenta decizionala in adrninistratia
publica
Prevederile art.100 alin 33 din legea m.Il5l20l5 pentru alegerea autoritatilor administratiei
publice locale, pentru modihcarea legii administratiei publioce locale m.21512001, precum
si pentru modificarea si completarea Legii nr.39312004 privind Statutul Alesilor
Locaf i,coroborat cu ar1. 6 alin 2 din legea nr. 39312004 privind Statutul alesilor locali, cu
modificarile cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.45, alin.l, si al art.115 alin.l lit.b din Legea 21512001 privind a inistratia
publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
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Art.l.Se valideaza mandatul

STE:

de consilier local al comunei Soimari al domnului Bonciu Vasile
u Progresul Romaniei.
supleant pe lista de candidati ai partidului :Uniunea Nationala

pe

Art.2.Se nurneste domnul consilier local Bonciu Vasile, membru

invat

in

comisia pentru

ant,sanatate, cultura,protectie sociala, activttati sportive si agrement.

Art.3.Prezenta hotarare se va comunica in copie:Institutiei Prefectului judetului Prahova,
Primarului comunei Soimari, Comisiei de validare a mandatelor de consilier local din cadrul
Consiliului local al comunei Soimari, Compartimentului Resurse Urnane, BiroLrlui Financiar
Contabil.
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