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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 18 consilieri 

 

HOTARAREA NR.15 
privind validarea mandatului de consilier local 

al domnului Boeru Sergiu 

 

Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

Având în vedere: 

  expunerea de motive privind validarea mandatului de consilier local al 

domnului Boeru Sergiu, Hotărârea Consiliului Local al municipiului Huşi 

nr.104 din 20.12.2012 privind constatarea încetării mandatului de 

consilier local al domnului Tătaru Nelu şi adresele nr.44 şi 45 din 

21.12.2012 a P.S.D. – Organizaţia Judeţeană Vaslui şi Raportul Comisiei de 

validare; 

 raportul de avizare al Comisiei juridica si de disciplina, pentru 

administratie publica locala, apararea ordinii publice, respectarea 

drepturilor si libertatilor cetatenesti; 

În conformitate cu prevederile art.96 alin.(9) din Legea nr. 67/2004 pentru 

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

alin.(3) şi alin.(4), art. 31
1
 şi art.33 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.7 alin.(1) 

din Regulamentul cadru de organizare si funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin 

O.G. nr. 35/2002, modificată şi completată; 

În temeiul art.31 alin.(5) şi art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, 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 domnului Boeru Sergiu, membru al Partidului Social 
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Democrat, supleant pe lista electorală a Uniunii Social Liberale la alegerile din 10 

iunie 2012. 

 

Art.2. La data prezentei hotărâri se modifică componenţa Comisiei pentru 

învătământ, culte, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia 

copilului, familie, în sensul înlocuirii domnului Tătaru Nelu cu domnul Boeru 

Sergiu.  

 

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 . 

 

                                                                                    HUSI, 30 ianuarie 2013  

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,            Contrasemneaza, 

        Ioan Iacob                                                         Secretarul municipiului Husi  

                        jr.Monica Dumitrascu 
 


