CONSILIUL LOCAL MOVILENI
JUDETUL IASI
H O T A R A R EA NR. 120
DIN 20.12.2018
privind validarea mandatului de consilier local in Consiliul local Movileni, judetul
Iasi a domnului Mosulica Mihai .supleant in lista PNL

Consiliul local Movileni, judetul Iasi, intrunit in sedinta ordinara din data de
20.12.2018.
Avand in vedere Hotararea nr.100/25.10.2018 privind incetarea de drept a
mandatului de consilier local al d-nului Doroftei Vasile.
Avand in vedere Adresa nr.162/06.12.2018 inaintata de catre Partidul
National liberal si inregistrata sub nr. 8531/11.12.2018 la Primaria Movileni ,privind
nominalizarea consilierului supleant de pe lista PNL ,in persoana domnului
Mosulica Mihai.
Avand in vedere Nota de fundamentare nr.8627/17.12.2018 a primarului
comunei Movileni ,privind validarea mandatului de consilier local al supleantului
propus de catre PNL.
. Avand in vedere Raportul de specialitate nr.8635/17.12.2018 a secretarului
comunei Movileni privind validarea mandatului de consilier local al supleantului
propus de catre PNL.
Avand in vedere Procesul verbal din data de 20.12.2018 incheiat in cadrul sedintei
de catre Comisia de validare a Consiliului Local Movileni.
Avand in vedere prevederile art. 4, 5 si art. 9, alin.(4) din O.G. 35/2002 pentru
aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, cu
modificarile si completarile ulterioare si completarea Legii nr.393/2004 privind
Statutul alesilor locali.
Avand in vedere avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.
8681,8682 si 8683 din 18.12.2018.
In temeiul art.36 si art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTARASTE:
ART. 1 – Se valideaza mandatul de consilier local ,supleant pe lista PNL a
domnului Mosulica Mihai .
ART. 2 – Prezenta hotarare va fi comunicata in copie persoanelor prevazute
la art. 1 din prezenta, altor persoane si institutii interesate, Institutiei Prefectului
Judetului Iasi pentru controlul legalitatii, si va fi facuta publica prin afisare de
secretarul comunei.

Presedinte de sedinta
Bura Constantin

Contrasemneaza pentru legalitate,
Consilier juridic –Secretar
Ancuta Carmen

COMUNA MOVILENI
JUDETUL IASI
C.F. 4540410
Tel: 0232 297777

Tel./Fax: 0232 297878

e-mail: movileni_iasi@yahoo.com

Nr. 338/ 19.01.2017
Primarul comunei Movileni, judetul Iasi
In temeiul prevederilor art. 45, alin.(6) din Legea nr.215/2001, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare, imi exprim initiativa de promovare a unui proiect de hotarare cu
urmatorul obiect :’’ Modificarea Hoararii nr. 1 din 23.06. 2016 privind alegerea comisiei de
validare a mandatelor consilierilor din Consiliul local Movileni, judetul Iasi”.
in sustinere caruia formulez urmatoarea:

NOTA DE FUNDAMENTARE
Avand in vedere Hotararea nr. 29 din 26.09. 2016 privindincetarea de
drept a mandatului de consilier locala al comunei Movileni judetul Iasi al d-lui
Acatrinei Mihai Adrian.
Avand in vedere Hotararea nr. 1 din 23.06.2016 privind constituirea comisiei
de validare a Consiliului local Movileni, judetul Iasi.Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Avand in vedere prevederile Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor
locali, prevederile din O.G. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de
organizare si functionare a consiliilor locale, cu modificarile si completarile
ulterioare, prevederile Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Initiez proiect de hotarare privind“Modificarea Hoararii nr. 1 din 23.06. 2016
privind alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor din Consiliul local
Movileni, judetul Iasi”, pe care-l supun spre dezbaterea si aprobarea consiliului local
Movileni.

PRIMAR,

Mihai PLUMBU

COMUNA MOVILENI
JUDETUL IASI
C.F. 4540410

Tel: 0232 297777

Tel./Fax: 0232 297878
e-mail: movileni_iasi@yahoo.com

Nr. 339 / 19.01.2017
Referitor la: nota de fundamentare a d-lui Primar Plumbu Mihai, avand ca obiect:
“Modificarea Hoararii nr. 1 din 23.06. 2016 privind alegerea comisiei de validare a
mandatelor consilierilor din Consiliul local Movileni, judetul Iasi’’.
In temeiul prevederilor art.44, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Secretarul comunei Movileni formuleaza prezentul

RAPORT DE SPECIALITATE
Baza legală:
Ø LEGEA NR. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările
ulterioare;
Ø Ordonanta Guvernului nr. 35/2002, privind aprobarea Regulamentului – cadru de
organizare si functionare a consiliilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ø LEGEA NR. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare;
Ø LEGEA NR. 24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Prin Hotararea Consiliului Local nr. 1 din 23.06.2016 a fost stabilita componenta comisiei
de validare a mandatelor de consilieri locali in cadrul Consiliului Local al comunei Movileni.
În componenta comisiei de validare au fost nominalizati următorii consilieri locali :
Rimbu Cristian – presedinte
Necula Gheorghe – secretar
Bura Constantin - membru
Nechifor Mihai - membru
Acatrinei Mihai Adrian - membru

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 29/26.09.2016, prin
care a incetat de drept a mandatul de consilier local al comunei Movileni judetul
Iasi al d-lui Acatrinei Mihai Adrian şi vacantarea mandatului de consilier local, se
impune validarea unui alt mandat de consilier local, validare ce se realizeaza
conform procedurilor prevazute în art. 31 alin. (2) si (3) din Legea nr. 215/2001,
privind administratia publica locala, republicata, cu modificari si completari
ulterioare, de catre o comisie de validare alcătuită din 3-5 consilieri, numarul
acestora fiind impar.
Nota de fundamentare si proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei
Movileni, judetul Iasi, sunt legale, in sensul ca respecta prevederile:
Avand in vedere faptul ca, in situatia in care se vacanteaza un nou mandat de
consilier local, pentru a se completa componenta Consiliului Local este necesara
validarea unui alt mandat de consilier local, validare ce se realizeaza conform
procedurilor prevazute in art. 31 alin. (2) si (3) din Legea nr. 215/2001, privind
administratia publica locala, republicata, cu modificari si completari ulterioare, de
catre o comisie de validare alcătuită din 3-5 consilieri, numarul acestora fiind impar,
iar prin plecarea d-lui Acatrinei Mihai Adrian, comisia de validare este alcatuita
dintr-un numar par de consilieri;
Avand in vedere ca, in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Anexa
la OG nr. 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si
functionare a consiliilor locale, cu modificari si completari ulterioare,“Desemnarea
candidatilor pentru comisia de validare se face de catre grupurile de consilieri
constituite potrivit art. 3 alin. (2). Numarul de locuri cuvenite fiecarui grup se
determina in functie de numarul de mandate obtinute de grupul in cauza;”
Faţă de aceste considerente, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.
215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificari si
completari ulterioare, avizez favorabil proiectul de hotărâre privind modificarea si
completarea Hotararii Consiliului Local nr. 1/23.06.2016, privind modificarea si
completarea alegerii comisiei de validare a mandatelor de consilier local in cadrul
Consiliului Local al comunei Movileni.
Secretar,
Ancuta Carmen

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
MOVILENIJUDETUL IASI
PROCES – VERBAL
incheiat astazi 20.12.2018 in cadrul sedintei Comisiei de validare a

Consiliului local Movileni, judetul Iasi
Astazi, 20.12.2018, comisia de validare constituita in baza
Hotararii Consiliului local Movileni nr. 1 din 23.06. 2016, modificata prin
Hotararea Consiliului local Movileni nr. 5 din 30.01.2017, a examinat in
conformitate cu prevederile art.32 din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, legalitatea alegerii d-lui consilier Mosulica Mihai, supleant inscris
in lista Partidului Naional Liberal, in vederea validarii mandatului acestuia in
locul d-lui Doroftei Vasile, in baza dosarului inaintat de secretarul comunei.
Avind in vedere Hotararea Consiliului local Movileni nr.
100/25.10.2018 privind incetarea de drept a calitatii de consilier local a dlui Doroftei Vasile din partea PNL si declararea vacanta a locului de consilier
local,
Avind in vedere adresa nr. 162 din06 .12.2018, transmisa de catre
Partidul National Liberal Filiala Iasi, inregistrata la Primaria comunei
Movileni cu nr. 8531 din 11.12.2018,prin care confirma urmatorul supleant
din lista partidului, in persoana d-lui Mosulica Mihai,
Comisia constata ca au fost/nu au fost respectate dispozitiile
legale, si ca nu sunt cazuri de incompatibilitate, fapt pentru care a hotarat
sa propuna :
Validarea mandatului de cosilier local al comunei Movileni, judetul
Iasi, al supleantului inscris in lista Partidului National Liberal, in persoana
d-lui MOSULICA MIHAI.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces – verbal.
Presedinte,
Membri,

Secretar,

Rimbu Cristian – presedinte
Necula Gheorghe – secretar
Bura Constantin - membru
Nechifor Mihai - membru
Holbura Gheorghe - membru
________________

CONSILIUL LOCAL MOVILENI
JUDETUL IASI
H O T A R A R EA NR.
DIN 20.12.2018
privind validarea mandatului de consilier local supleantului inscris pe lista Partidul
National Liberal
Consiliul local Movileni, judetul Iasi, intrunit in sedinta ordinara din data de
20.12.2017.
Avand in vedere Hotararea consiliului local Movileni nr. 100 din 25.10.2018
privind incetarea de drept a mandatului de consilier locala al comunei Movileni
judetul Iasi al d-lui Doroftei Vasile.
Avand in vedere adresa nr. 15 din 18.01.2017 transmisa de catre Partidul
National Liberal Filiala Iasi, inregistrata la institutia noastra cu nr. 324 din
19.01.2017 prin care solicita sa luam act de candidatura urmatorului consilier local
de pe lista Partidul National Liberal, si confirma persoana d-lui Doroftei Vasile.
Avind in vedere prevederile O.G.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului –
cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, cu modificarile si completarile
ulterioare.
Avind in vedere Hotararea Consiliului local Movileni nr.13/29.07.2016
privind Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local Movileni, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Avind in vedere prevederile art.6, alin.(2) si (3) din Legea nr.393/2004 privind
Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare.
Avind in vedere prevederile art.31, art.31, ind.1 si ale art.33 din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Avind in vedere procesul – verbal al Comisiei de validare.
In temeiul art.36 si art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTARASTE:
ART. 1 – Se valideaza mandatul de consilier local al comunei Movileni,
judetul Iasi, supleantului inscris pe lista Partidului National Liberal, in persoana dlui Mosulica Mihai.
ART. 2 – Prezenta hotarare va fi inaintata in copie d-lui Mosulica Mihai,
persoanelor interesate, Institutiei Prefectului Judetului Iasi pentru controlul
legalitatii, si va fi facuta publica prin afisare de secretarul comunei.

Presedinte de sedinta
Bura Constantin

Contrasemneaza pentru legalitate,
–Secretar
Ancuta Carmen

ROMANIA
JUDETUL IASI
CONSILIUL LOCAL MOVILENI

JURAMANT
Subsemnatul Mosulica Mihai , consilier in
cadrulConsiliului local Movileni, judetul Iasi, in conformitate
cu
prevederile
art.32
din
Legea
nr.215/2001
privindadministratiapublicalocala,
republicata,
cu
modificarilesicompletarileulterioare, depun in fata Consiliului
local urmatoruljuramant:

“JUR SA RESPECT CONSTITUTIA SI LEGILE TARII SI SA FAC
CU BUNA – CREDINTA TOT CEEA CE STA IN PUTERILE SI
PRICEPEREA MEA PENTRU BINELE

LOCUITORILOR

COMUNEI MOVILENI.
ASA SA-MI AJUTE DUMNEZEU!”
Data: 20.12.2018

PRESEDINTE,

CONSILIER

COMUNA MOVILENI
JUDETUL IASI
C.F. 4540410
Tel: 0232 297777

Tel./Fax: 0232 297878

e-mail: movileni_iasi@yahoo.com

Nr. 8627/ 17.12.2018
Primarul comunei Movileni, judetul Iasi
In temeiul prevederilor art. 45, alin.(6) din Legea nr.215/2001,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, imi exprim initiativa de
promovare a unui proiect de hotarare cu urmatorul obiect :’’ Hotarare
privind validarea mandatului de consilier local al comunei Movileni
judetul Iasi,””.in sustinere caruia formulez urmatoarea:

NOTA DE FUNDAMENTARE
Avand in vedere Hotararea nr. 100 din 25.10. 2018 privind
incetarea de drept a mandatului de consilier locala al comunei Movileni judetul
Iasi al d-lui Doroftei Vasile.
Avand in vedere prevederile Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor
locali, prevederile din O.G. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru
de organizare si functionare a consiliilor locale, cu modificarile si completarile
ulterioare, prevederile Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Initiez proiect de hotarare privind’’ Hotarare privind validarea
mandatului de consilier local al comunei Movileni judetul Iasi” , pe care-l supun
spre dezbaterea si aprobarea Consiliului local Movileni.

PRIMAR,
Mihai PLUMBU

COMUNA MOVILENI
JUDETUL IASI
C.F. 4540410

Tel: 0232 297777

Tel./Fax: 0232 297878
e-mail: movileni_iasi@yahoo.com

Nr. 8635 / 17.12.2018
Referitor la: nota de fundamentare a d-lui Primar Plumbu Mihai, avand ca
obiect:’’ hotararea privind validarea mandatului de consilier local al
comunei Movileni judetul Iasi,””.
In temeiul prevederilor art.44, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,
Secretarul comunei Movileni formuleaza prezentul

RAPORT DE SPECIALITATE
Baza legală:
Ø LEGEA NR. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi
completările ulterioare;
Ø Ordonanta Guvernului nr. 35/2002, privind aprobarea Regulamentului –
cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Ø LEGEA NR. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare;
Ø LEGEA NR. 24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru
elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 100/20.10.2016, prin care a
incetat de drept a mandatul de consilier locala al comunei Movileni judetul Iasi al dlui Doroftei Vasile şi vacantarea mandatului de consilier local, se impune validarea
unui alt mandat de consilier local, validare ce se realizeaza conform procedurilor
prevazute în art. 31 alin. (2) si (3) din Legea nr. 215/2001, privind administratia
publica locala, republicata, cu modificari si completari ulterioare, de catre o comisie
de validare alcătuită din 3-5 consilieri, numarul acestora fiind impar.
Nota de fundamentare si proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei
Movileni, judetul Iasi, sunt legale, in sensul ca respecta prevederile:

Avand in vedere faptul ca, in situatia in care se vacanteaza un nou mandat de
consilier local, pentru a se completa componenta Consiliului Local este necesara
validarea unui alt mandat de consilier local, validare ce se realizeaza conform
procedurilor prevazute in art. 31 alin. (2) si (3) din Legea nr. 215/2001, privind
administratia publica locala, republicata, cu modificari si completari ulterioare, de
catre o comisie de validare alcătuită din 3-5 consilieri, numarul acestora fiind impar,
iar prin plecarea d-lui Doroftei Vasile, comisia de validare este alcatuita dintr-un
numar par de consilieri;
Faţă de aceste considerente, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.
215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificari si
completari ulterioare, avizez favorabil proiectul de hotărâre privind modificarea si
completarea Hotararii Consiliului Local nr. 1/23.06.2016, privind alegerea comisiei
de validare a mandatelor de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei
Movileni.
Secretar,
Ancuta Carmen

