
ROMÂNIA
JUDE}UL NEAM}

CONSILIUL LOCAL AL ORA{ULUI T~RGU NEAM}

PROIECT
HOT|RÂRE

privind validarea mandatului  de consilier local  a domnului Ciprian Valeriu B^rsan

Consiliul Local al ora[ului T`rgu Neam], jude]ul Neam]; 
          }inand cont de hotararea consiliului local nr. 191/30.08.2016 privind incetarea
mandatului  de consilier  local a  domnului  Trofin  Gheorghe [i declararea  ca vacant  a
locului de consilier local din cadrul consiliului local al ora[ului Tg Neam] ;

Analizand  procesul-verbal  nr.  236/14.09.2016,  intocmit  de  c\tre  comisia  de
validare, aleas\ in [edin]a de constituire a consiliului local al ora[ului Tg Neam] din data
de 24.06.2016, prin care se propune Consiliului local al ora[ului Tg Neam] validarea
mandatului de consilier  a domnului  Ciprian B^rsan, membru supleant pe listele PSD-
UNPR la alegerile locale din   iunie 2016.

Lu^nd act de Expunerea de motive `naintat\ de Primarul ora[ului T`rgu Neam] si
Raportul de specialitate al Compartimentului Administratie Publica Locala-Relatia cu
Consiliul Local, inregistrate sub num\rul 16395  din 14.09.2016 [i adresa `naintata de
PSD  TG  Neam]  nr.32  din  12.09.2016  inregistrata  la  Primaria  Tg  Neamt  sub
nr.16372/14.09.2016, 

~n temeiul prevederilor art. 31 alin. 3, art. 36 alin. 9 [i ale art. 45(1) din Legea
administra]iei publice locale nr. 215/2001, republicat\, cu modificarile si completarile
ulterioare ;

HOT|R|{TE :

Articol  unic  . Se  valideaz\  mandatul  de  consilier  local  al  domnului  Ciprian
Valeriu B^rsan, membru supleant pe listele PSD-UNPR la alegerile din  iunie 2016. 

Ini]iator,
Primar

Harpa Vasilic\

  Avizat legalitate, 
                       Secretar ora[,

          jr. Laura Elena Maftei

ML/ML
Ex. 5
Ds. 4/III



PRIM|RIA ORA{ULUI T~RGU NEAM}
COMPARTIMENT ADMINISTRATIE PUBLICA<RELATIA CU CONSILIUL LOCAL
Nr. 16395  din 14.09.2016

RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de hot\r^re
privind validarea mandatului  de consilier local  a domnului Ciprian Valeriu B^rsan

                     }inand cont de HCL 191/31.08.2016 privind incetarea mandatului de

consilier local a domnului Trofin Gheorghe [i declararea ca vacant a locului de consilier

local din cadrul consiliului local al ora[ului Tg Neam]  ;

                     Lu^nd act de adresa Partidului Social Democrat  , `nregistrat\ la noi sub

num\rul 16372/14.09.20165  prin care  s-a propus ca domnul Ciprian Valeriu B^rsan,

aflat pe lista de suplean]i s\ fie validat `n [edin]a ordinar\ din luna septembrie 2016 `n

func]ia de consilier local `n locul domnului Trofin Gheorghe  si de cererea de renuntare

a  domnului  Peiu  Tiberiu  Ioan  din  functia  de  consilier  local  inregistrata  sub

nr.16377/14.09.2016 ;

v\  supunem  spre  analiz\  [i  aprobare  Proiectul  de  hot\r^re  privind  validarea

mandatului de consilier local a domnului Ciprian Valeriu B^rsan  `n forma prezentat\.

                          Secretar ora[,                                    Comp.Administratie Publica Locala

                    jr. Laura Elena Maftei                             jr.Constantin Ciprian Iovoaea



PRIM|RIA ORA{ULUI T~RGU NEAM}
Nr. 16395  din 14.09.2016

EXPUNERE DE MOTIVE

la Proiectul de hot\r^re
privind validarea mandatului  de consilier local  a domnului Ciprian Valeriu B^rsan

}inand cont de demisia domnului Trofin Gheorghe din consiliul local al orasului

Tg Neamt si HCL 191/31.08.2016,  propun consiliului  local   avizarea  proiectului  de

hotarare privind validarea mandatului  de consilier local  a  domnului Ciprian Valeriu

B^rsan.

                       Primar,
                                                                    Harpa Vasilic\


