ROMÂNIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU
HOTARÂRE
privind validare unui mandat de consilier local, eliberarea unui consilier din
comisia de specialitate a Consiliului Local, si numirea în aceeasi comisie a
consilierului a carui mandat se valideaza

Consiliul Local al Municipiului Bacau
Având în vedere:
- Prevederile art. 6 (2) si art. 7 (1) din Legea nr. 393/ 2004, privind Statutul
alesilor locali;
- Prevederile art. 92 (9) din Legea nr. 67/ 2004, privind alegerea autoritatilor
administratiei publice locale;
- Adresa nr. 511/ 25.05.2006, a Partidului National Liberal, Filiala Bacau;
- Procesul – verbal al comisiei de validare.
În baza dispozitiilor art. 38 (3) si ale art. 46 (1) din Legea nr. 215/ 2001 a
administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE
Art. 1 Se valideaza mandatul de consilier în Consiliul Local al Municipiului Bacau, a
domnului Danciu Petru – Marius, declarat supleant la alegerile din 06.06.2004, în
municipiul Bacau, pe lista Partidului National Liberal, Filiala Bacau, respectând
ordinea înscrierii pe lista si este membru al partidului.
Art. 2 Se elibereaza dl. Botezatu Petrica din Comisia nr. 4, pentru activitati culturale,
culte, învatamânt, sanatate, familie, munca si protectie sociala, protectie copii, sport
si ocrotirea monumentelor si se repartizeaza în locul devenit vacant în aceasta
comisie, dl. Danciu Petru – Marius.
Art. 3 Conform art. 29 din Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului
Local, Comisia nr. 4, îsi alege prin votul deschis al majoritatii consilierilor ce o
compun, secretarul comisiei, care a devenit liber, prin eliberarea domnului Botezatu
Petrica.
Art. 4 Se modifica si se completeaza Comisia nr. 4, aprobata prin HCL nr. 177/
01.07.2004, privind aprobarea repartizarii consilierilor declarati alesi la data de 06
iunie 2004, în comisiile de specialitate.
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