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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 18 consilieri 

       

    HOTARAREA NR.92 

privind validarea mandatului de consilier local al domnului Ioachim Mihai 

 

Consiliul Local al municipiului Husi, judeţul Vaslui; 

 

            Avand în vedere: 

  expunerea de motive privind validarea mandatului de consilier local al 

domnului Ionachim Mihai, Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi 

nr. 53 din 26 martie 2015 privind constatarea incetarii mandatului de 

consilier local al domnului  Filip Cosmin Adrian, adresa PNL – Organizatia 

Judeteana Vaslui, nr.6 din 26.03.2015, inregistrata la Primaria Municipiului 

Husi la nr.8994/02.04.2015 si Raportul Comisiei de validare; 

 raportul de avizare al Comisiei juridice 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 autoritatilor administratiei publice locale, modificata si completata, art.31 

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

publica locala, republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare; 

În temeiul art..45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

H O T A R A S T E :  

 

Art.1(1) Se valideaza mandatul de consilier local, in cadrul Consiliului 

Local al Municipiului Husi, a domnului Ioachim Mihai , supleant pe lista electorala 

a Partidului Democrat Liberal. 
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(2)  In prezent domnul Ioachim Mihai este membru al Partidului National 

Liberal, ca urmare a fuziunii prin contopire dintre Partidul National Liberal si 

Partidul Democrat Liberal. 

 

           Art.2. La data prezentei hotarari se modifica componenta Comisiei pentru 

agricultura, cadastru, fond funciar, protectia mediului inconjurator  si a Comisiei 

de comunicare, integrare europeana, relatii cu alte consilii locale sau organisme 

similare, relatii externe , in sensul inlocuirii domnului Filip Cosmin Adrian cu 

domnul Ioachim Mihai. 

 

Art.3. Prezenta hotarare poate fi atacata de catre cei interesati la Tribunalul 

Vaslui in termen de 5(cinci) zile de la adoptare sau, dupa caz, de la comunicare. 

 

Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

municipiului Husi. 

 

                                                                              HUSI, 29 aprilie 2015   

 

PRESEDINTE DE SEDINTA ,   Contrasemneaza, 

         Cristinel Popa                                         Secretarul municipiului Husi  

               jr.Monica Dumitrascu 


