ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. __ din 26.03.2020
privind validarea unui mandat de consilier

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând referatul de aprobare nr. 5558 din 06.03.2020 iniţiat de către
dna Ioana Roxana Iorga – Viceprimarul Municipiului Roman, precum şi raportul
de specialitate nr. 5602 din 09.03.2020 întocmit de către Birou administrație
publică și relația cu Consiliul local;
Luând în considerare adresa nr. 13 din 05.03.2020 a Partidului National
Liberal – Filiala Neamţ, înregistrată de Municipiul Roman sub nr. 5557 din
06.03.2020;
Văzând avizul pentru legalitate nr. ____ din __.03.2020 dat de către
Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 2 din __.03.2020
al Comisiei de validare, precum și avizul favorabil nr. ___ din __.03.2020 al
Comisiei juridice;
Având în vedere prevederile art. 32 din Legea nr. 215/2001R privind
administraţia publică locală coroborate cu art. 597, alin. 2, lit. „e” din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 1, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1,
precum și cele ale art. 196, alin, 1, lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se validează mandatul de consilier pentru dna Liliana
CHELARIU.
Art. 2. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului
general al municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,
Miluță SCUTARU

CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul general al municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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Emitent: CABINET VICEPRIMAR
Nr. 5558 din 06.03.2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier
Prin adresa înregistrată de Municipiul Roman sub nr. 3882 din 18.02.2020
domnul Leonard Achiriloaei ne comunică faptul că şi-a înaintat demisia din funcţia
de consilier local, întrucât a fost numit secretar de stat în Ministerul Mediului, Apelor
și Pădurilor.
În aceste condiţii se impune validarea mandatului de consilier pentru următorul
supleant din lista Partidului National Liberal – Filiala Neamţ de la alegerile locale din
5 iunie 2016.
Următorul supleant pe lista anterior mentionata a consilierilor locali, conform
adresei nr. 13 din 05.03.2020 a Partidului National Liberal – Filiala Neamţ,
înregistrată de Municipiul Roman sub nr. 5557 din 06.03.2020 este dna Liliana
Chelariu.
Conform art. 32 din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală,
consilierii locali ale căror mandate au fost validate depun în faţa consiliului local
următorul jurământ în limba română:
"Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea
ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Roman.
Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"
Consilierii locali care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi
de drept. Jurământul poate fi depus şi fără formulă religioasă.
Drept pentru care rugăm d-nii consilieri să analizeze şi să se pronunţe prin vot.
Prezentul proiect va fi transmis Biroului Administrație Publică și Relația cu
Consiliul Local, în vederea întocmirii raportului de specialitate.
Viceprimarul Municipiului Roman,
Ioana Roxana IORGA
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Emitent: Biroul Administrație și Relația cu Consiliul Local
Nr. 5602 din 09.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier

Având în vedere că dnul Leonard Achiriloaei şi-a înaintat demisia din
funcţia de consilier local întrucât a fost numit secretar de stat în Ministerul
Mediului, Apelor și Pădurilor, se impune validarea mandatului de consilier
pentru următorul supleant din lista Partidului Naţional Liberal de la alegerile
locale din 5 iunie 2016.
Următorul supleant pe lista consilierilor locali conform adresei nr. 13 din
05.03.2020 a Partidului National Liberal – Filiala Neamţ, înregistrată de
Municipiul Roman sub nr. 5557 din 06.03.2020 este doamna Liliana Chelariu.
Conform art. 32 din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică
locală, consilierii locali ale căror mandate au fost validate depun în faţa
consiliului local următorul jurământ în limba română:
"Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot
ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului
Roman.
Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"
Consilierii locali care refuză să depună jurământul sunt consideraţi
demisionaţi de drept, iar jurământul poate fi depus şi fără formulă religioasă.
Menţionăm că doamna Liliana Chelariu nu se găseşte în niciuna din
situaţiile de incompatibilitate prevăzute în Secţiunea a 4-a – Incompatibilităţi
privind aleşii locali, respectiv articolele 87 – 93 din Legea nr. 161/2003, nefiind
încălcate condiţiile de eligibilitate şi neexistând motive de fraudă electorală.
Prin urmare, acordăm aviz favorabil proiectului de hotărâre privind
validarea mandatului de consilier pentru dna Liliana Chelariu.
B.A.P.R.C.L.,
Adrian Mărgărit BURLACU

