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HoTARAREA NR.J,
privind validarea mandatului de consilier al doamnei Moisi Clara in cadrul
Consiliului Local al Comunei Costuleni

Consiliul Local al comunei Costuleni, judetul Iasi, intrunit in sedinta
ordinara din 25 iunie 2015;
Av6nd in vedere referatul nr. 374812015 al d-nei seqetar Anchidim Loredana
Manuela , prin care solicitd ini{ierea proiectului de hotdrire privind validarea mandatului
de consilier local al d-nei Moisi Clarain cadrul Consiliului Local Costuleni
;
Avdnd in vedere proiectul de hot[rdre nr. 241/2015 al d-nului primar Harabagiu
Dumitru prin care propune validarea mandatului de consilier local al d-nei Moisi Clara in
cadrul Consiliului Local Costuleni;
Av6nd in vedere adresa nr. 130912015 a Organizatiei judetene a pSD Iasi gi
adresa nr. 13712015 a Partidului Conservator - ritiata Judejeand Iaqi prin care se
confirml ca d-na Moisi Clara are calitatea de prim supleant pe lista de candlidati ai USL
la alegerile pentru desemnarea reprezentantilor in consiliile locale , din iunie 2012 si
faptul ca aceasta este membru al partidului Conservator;
Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 1412015 prin care s-a

declarat vacant un mandat de consilier local;

Avdnd in vedere prevederile art. 97,alin 9 din Lg. 67120014 pentru alegerea
autoritd{ilor publice locale;
Avdnd in vedere procesul verbal nr. 24612015 al Comisiei de validare a
Consiliului Local Costuleni;
Avdnd in vedere avizul favorabil nr.24712015 al Comisiei pentru administralia
publicd local[ , juridic[, apdrarea ordinii gi liniqtii publice a drepturilor cet6feniior
,
precum qi de urbanisrn qi amenajarea teritoriului
.;
,
In temeiul art. _45, alin. I din Legea 2l5l2}0l a administratiei publice locale
,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare,.

HOrARigrE:

Art.l

Se valideazd mandatul de consilier local al doamnei Moisi Clara in cadrul
Consiliului Local al Comunei Costuleni;
Art.2 Se modificd in mod corespunzator componenfa Comisiei pentru dezvoltarea
economico-sociala, buget , finante, administrarea domeniului public siprivat al comunei
,servicii si comert , gospodarire comunala si protectia mediului prin preiuarea atributiilor
specifice de cdtre doamna Moisi Clara in calitate de consilier loial af comunei Costuleni;

-

AS.l

prezenta hottrrtre
va

fi comunicat6:
frimarului comunei cosiu-l-eni'rw'v'

Institutiei prefectului Iasi
D-nei Moisi Clara
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