ROMAIA
JUDETUL IASI
COSILIUL LOCAL AL COMUEI GRAJDURI

HOTARARE

Privind modificarea si completarea HCL nr.61 /19.12.2013, privind alegerea
Comisiei de validare a mandatelor de consilier din cadrul Consiliului Local al
comunei Grajduri judetul Iasi

Consiliul local al, comunei Grajduri judeţul Iaşi,
întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.03.2014.
Având în vedere prevederile art. 31 alin. (2), (3) si (4) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Avand in vedere expunerea de motive intocmita de Primarul comunei
Grajduri in calitate de initiator al proiectului de hotarare,
Având în vedere raportul de specialitate intocmit de Secretarul comunei
Grajduri,
Avand in vedere Raportul de avizare al Comisiei juridice, de administratie
publica locala, de disciplina, apararea ordinii si linistii publice si a drepturilor cetatenilor
din cadrul CL Grajduri;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al comunei Grajduri nr.3/
28.03.2014, prin care se ia act de adresa PDL nr. 109/31.01.2014 de excludere din acest
partid a domnului Atasiei Laurentiu si vacantarea mandatului de consilier local detinut
de acesta;
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. I. Se

modifica si se completeaza Art. 1 din Hotararea Consiliului Local

nr. 61 din data de 19.12.2013, privind stabilirea comisiei de validare a mandatelor de
consilier local din cadrul Consiliului local al comunei Grajduri, pe întreaga durată a
mandatului, alcătuită din trei consilieri, dupa cum urmeaza:
1.a Se alege Comisia de validare
mandatului C. L. al

care va functiona pe întreaga durată a

comunei Grajduri, alcătuită din trei consilieri, în

următoarea

componenţă:

1.

DULCEANU GHEORGHE

- preşedinte

2.

IURASCU CLAUDIU

- secretar

3.

ROTUNDU GHEORGHITA

- membru

1.b Restul articolelor din HCL nr. 61/19.12.2013 raman in vigoare.
ART.2. – Primarul comunei Grajduri va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotărâri prin serviciile de specialitate.
ART.3.

Secretarul comunei Grajduri

va asigura aducerea la cunoştinţă publică a

prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Instituţiei Prefectului judetului
Iasi, Primarului comunei Grajduri, serviciilor de specialitate în vederea aducerii la
îndeplinire si domnului consilier ROTUNDU GHEORGHITA
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