
CONSILIUL LOCAL MOVILENI           

JUDETUL IASI 

H O T A R A R EA NR. 129 
DIN 20.12.2018 

 
privind  validarea  mandatului de  consilier local in Consiliul local Movileni, judetul 
Iasi a domnului Gradinariu Ioan .supleant in lista PSD 
 

 

Consiliul local Movileni, judetul Iasi, intrunit in sedinta ordinara din data de 
20.12.2018. 

Avand in vedere Hotararea nr.112/29.11.2018 privind incetarea de drept a 
mandatului de consilier local al d-nului Hodoroaba Dan Constantin. 

Avand in vedere Adresa nr.2049/17.12.2018 inaintata de catre Partidul Social 
Democrat  si inregistrata sub nr. 8653/17.12.2018 la Primaria Movileni ,privind 
nominalizarea consilierului supleant de pe lista PSD ,in persoana domnului 
Gradinariu Ioan.  

 Avand in vedere Nota de fundamentare nr.8707/18.12.2018 a primarului 
comunei Movileni ,privind validarea mandatului de consilier local al supleantului 
propus de catre PSD. 

. Avand in vedere Raportul de specialitate  nr.8765/20.12.2018 a secretarului 
comunei Movileni privind validarea mandatului de consilier local al supleantului 
propus de catre PSD. 

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 PSD a 
domnului Gradinariu Ioan .  

 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, 
            –Secretar 
           Ancuta Carmen 
 

 
	


