ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA RAFAILA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal- 737541 – RAFAILA - Telefon/fax: 0235/459274;
e-mail: primrafaila@yahoo.com

HOTĂRÂREA Nr. 59/2019
privind validarea mandatului de consilier local al doamnei
GAEŞ NUŢA, membru supleant pe listele Partidului Social Democrat, la alegerile locale din
05.06.2016
având în vedere:
- raportul comisiei de validare care a examinat legalitatea alegerii unui consilier şi propunerea de
validare a mandatului doamnei Gaeş Nuţa, membru supleant pe lista Partidului Social Democrat;
- H.C.L. Rafaila nr. 51/28.10.2019 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local din
cadrul Consiliului local al comunei Rafaila al domnului Agrigoroae Constantin, inainte de expirarea
duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei acestuia.
- adresa P.S.D - Organizaţia judeţeană Vaslui nr.132/30.10.2019 înregistrată la primăria comunei
Rafaila sub nr. 5423/06.11.2019;
în conformitate cu prevederile art. 100, alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.
215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul art. 129, alin.(2), lit. ,,a", alin.(3), lit. "a", art. 139, alin. (3), lit. "i" si art. 196, alin. (1),
lit."a" si art. 197 alin. (4) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

Consiliul local al comunei Rafaila, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se validează mandatul de consilier al doamnei GAEŞ NUŢA, ales la data de 05.06.2016,
membru supleant pe listele Partidului Social Democrat.
Art.2 Se ia act de depunerea jurământului de către doamna Gaes Nuta, în faţa Consiliului local al
comunei Rafaila.
Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ, în
termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la comunicare.
Rafaila, 29 noiembrie 2019
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ivanciu Viorel
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general al comunei Rafaila,
p. Voicu Victoriţa

Adoptata in sedinta ordinara din data de 29 noiembrie 2019.
Cu un numar de ____ voturi din numarul total de 10 consilieri in functie.

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI, NR. 59/2019
Semnătura persoanei
Nr.
Data
OPERAȚIUNI EFECTUATE
responsabile să efectueze
crt.
ZZ/LL/AN
procedura
0
1
2
3
1
Adoptarea hotărârii1)
29/11/2019
2
Comunicarea către primarul comunei2)
…/…/2019
3
Comunicarea către prefectul județului3)
…/…/2019
4
Aducerea la cunoștință publică4+5)
…/…/2019
5
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5)
29/11/2019
6
Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz
29/11/2019
Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)
art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.”;
2)
art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”;
3)
art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10
zile lucrătoare de la data adoptării...;
4)
art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al
comunei.;
5)
art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5
zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;
6)
art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;
7)
art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se
adresează.”

