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                                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a  16  consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.153  
privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Giosu Georgeta   
 

Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui ; 

 

            Având în vedere: 

• expunerea de motive privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Giosu 

Georgeta    , Hotărârea Consiliului Local al municipiului Huşi nr.152 din 31.05.2018  

privind constatarea încetării mandatului de consilier local al doamnei Bucos Maricica    

,  adresa   Partidului Social Democrat – Organizaţia Judeţeană Vaslui, nr.51 din 

18.05.2018  , înregistrată  la Primăria Municipiului Huşi la nr. 12622 din 25.05.2018  şi 

Raportul Comisiei de validare; 

• raportul de avizare al Comisiei  juridice  şi de disciplină, pentru administraţie publică  

locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

În conformitate cu  prevederile art.100 alin.(33) din Legea nr. Legea nr.115/2015  

pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, modificată şi completată, art.31 

alin.(3) şi alin.(4), art. 311 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

Art.1. Se validează  mandatul de consilier local, în cadrul Consiliului Local al 

Municipiului Huşi, a doamnei Giosu Georgeta    , supleant pe lista electorală a Partidului 

Social Democrat .  

 

           Art.2. La data prezentei hotărâri se modifică  componența Comisiei pentru amenajarea 

teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea 

lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură  , în sensul înlocuirii 

doamnei Bucos Maricica   cu doamna Giosu Georgeta. 
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Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesaţi la Tribunalul Vaslui în 

termen de 5(cinci) zile de la adoptare sau, după caz, de la comunicare . 

 

Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi . 

 

 

                                                                                   HUŞI ,  31 mai  2018   

 

 

PREȘEDINTE DE SEDINTĂ ,              Contrasemnează,  

       Cristinel  Popa                                        Secretarul municipiului Huși  

                 jr.Monica Dumitrașcu 


