
                      ROMANIA         

        JUDETUL BISTRITA-NASAUD  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

 

                                                                 HOTARARE 

privind validarea mandatului de consilier a domnului Dumitrean.Ioan,din lista de candidati a Partidului      

                             Social Democrat ,pentru Consiliul local al comunei Parva  

                                                                                      

Consiliul Local al comunei Parva, judetul Bistrita-Nasaud,intrunit in sedinta ordinara,azi 26.05.2017 in 

prezenta  a 10 consilieri; 

Avand in vedere: 

  - expunerea de motive a domnului Primar Strugari Ioan,nr.1203 din 24.04.2017,prin care se 

arata necesitatea  completarii Consiliului Local al comunei Parva; 

   - raportul nr.1202 din 24.04.2017 a secretarului comunei Parva,Calus Ioan; 

   - raportul nr.1515 din 26.05.2017 al Comisiei  de specialitate a consiliului:Administratie Publica si de 

Disciplina, Agricultura-Silvicultura,Cadastru si Amenajarea Teritoriului …, 

           -Hotararea Consiliului Local al comunei Parva nr.18 din 06.03.2017 prin care s-a luat act de 

incetarea mandatului de consilier si declararea vacanta a locului de consilier al domnului Scurtu I.Ioan 

(de pe lista de candidati PSD);   

- adresa nr.35/04.04.2017 a Organizatiei judetene a Partidului Social Democrat: 

- procesul-verbal nr.1204 din 24.04.2017 al Comisiei de validate a Consiliului Local al comunei Parva, 

aleasa prin H.C.L. nr.53 din 25.06.2016; 

Tinand cont de: 

- prevederile art.17 alin.(2),art.68 alin.(1) din Regulamentul de organizare si functionare al 

Consiliului local al comunei Parva,aprobat prin H.C.L.nr.30 din 31.10.2008; 

-prevederile Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale aprobat de 

Ordonanta nr. 35/2002 - modificata de Legea nr. 673/2002; 

-prevederile art.6 alin.(2) si (3),art.7 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali 

(actualizata);  
 - prevederile art.3 coroborat cu art.7(5) din Legea  contenciosului administrative nr.554/2004; 

In temeiul prevederilor art.29; art. 45 alin. (1) si art. 115 alin. (1) lit.”b” din Legea 

administratiei publice locale nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 

      HOTARATE: 

 

        ART.1. Se valideaza mandatul de consilier, in Consiliul Local al comunei Parva, a domnului Dumitrean Ioan, din 

lista de candidati P.S.D.(supleanti) de la alegerile locale din 05.06 2016. 

      ART.2. Hotararea se adopta cu votul deschis al majoritatii consilierilor prezenti fiind 

“pentru”un numar de10 consilieri din totalul de 10 prezenti.  

     ART.3.Persoana al carei mandat este supus validarii nu participa la vot. 

      ART.4. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica prin grija secretarului cu: 

 - D-nul Strugari Ioan-primarul comunei Parva 

 - Consilierii locali 

                              - Institutia Prefectului judeiul Bistrita-Nasaud. 

 

 

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA                                 CONTRASEMNEAZA SECRETAR, 

           RUS I. IOAN I                                                         IOAN CALUS 

                                                     

       

 

 

 

 

 

NR. 28  din  26.05.2017. 



 

                      ROMANIA       

        JUDETUL BISTRITA-NASAUD  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

Nr.1202 din 24.04.2017 

 

                                                                R A P O R T 

  privind validarea mandatului de consilier a domnului Dumitrean D.Ioan,din lista de candidati a Partidului      

                               Social Democrat , pentru Consiliul local al comunei Parva  

                                                                                    

Subsemnatul Calus Ioan-secretarul comunei Parva: 

 

Avand in vedere: 

 - procesul-verbal nr.1204 din 24.04.2017 al Comisiei de validate a Consiliului Local al comunei Parva, 

aleasa prin H.C.L. nr.53 din 25.06.2016; 

-Hotararea Consiliului Local al comunei Parva nr.18 din 06.03.2017 prin care s-a luat act de 

incetarea mandatului de consilier si declararea vacanta a locului de consilier al domnului Scurtu I.Ioan 

(de pe lista de candidati PSD);  

       - adresa nr.35/04.04.2017 a Organizatiei judetene a Partidului Social Democrat: 

 -Hotararea Consiliului local al comunei Parva,nr.54/25.05.2016 privind validarea mandatelor 

consilierilor alesi  la alegerile locale din 05.06.2016; 

-Hotararea Consiliului local Parva nr.55/25.06.2016 privind constituirea Consiliului local al 

comunei Parva; 

- prevederile din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului local al comunei 

Parva,aprobat prin H.C.L.nr.77 din 26.10.2016; 

-prevederile Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale aprobat 

de Ordonanta nr. 35/2002 - modificata de Legea nr. 673/2002; 

-prevederile art.6 alin.(2) si (3),art.7 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor  locali 

(actualizata); 

 -prevederile art.29 alin.(1),art. 45 alin. (1) si art. 115 alin. (1) lit.”b” din Legea
 
administratiei 

publice locale nr. 215/2001 republicata, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta a 

Guvernului Romaniei nr. 20/2008 publicata i n  M.O.nr. 1 77/7.03.2008;    

 

 

               CONSTAT: 

 Necesitatea adoptarii unei hotarari prin care: 

        Sa se valideze mandatul de consilier,in Consiliul Local al comunei Parva,a domnului Dumitrean D. Ioan, din 

lista de candidati PSD (supleanti) de la alegerile locale din 05.06.2016 aceasta fiind motivata de demisia d-nului 

Scurtu I.Ioan din functia de consilier. 

 

 

                                                                  INTOCMIT SECRETAR, 

          IOAN CALUS  

 

 

 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                        ROMANIA         
         JUDETUL  BISTRITA-NASAUD 
         PRIMARIA COMUNEI PARVA      
         NR.1203 /24.04.2017             
                                                    
                                                         EXPUNERE DE MOTIVE 

    privind validarea mandatului de consilier a domnului Dumitrea D.Ioan,din lista de candidati a Partidului      

                                    Social Democrat , pentru Consiliul local al comunei Parva  

 
       Subsemnat STRUGARI IOAN-Primarul comunei Parva: 

                

          

        Avand in vedere: 

-Hotararea Consiliului Local al comunei Parva nr.18 din 06.03.2017 prin care s-a luat act de 

incetarea mandatului de consilier si declararea vacanta a locului de consilier al domnului Scurtu I.Ioan 

(de pe lista de candidati PSD);  

- procesul-verbal nr.1204 din 24.04.2017 al Comisiei de validate a Consiliului Local al comunei Parva, 

aleasa prin H.C.L. nr.53 din 25.06.2016; 

       - adresa nr.35/04.04.2017 a Organizatiei judetene a Partidului Social Democrat: 

 -Hotararea Consiliului local al comunei Parva,nr.54/25.05.2016 privind validarea mandatelor 

consilierilor alesi  la alegerile locale din 05.06.2016; 

-Hotararea Consiliului local Parva nr.55/25.06.2016 privind constituirea Consiliului local al 

comunei Parva; 

- prevederile din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului local al comunei 

Parva,aprobat prin H.C.L.nr.77 din 26.10.2016; 

-prevederile Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale aprobat 

de Ordonanta nr. 35/2002 - modificata de Legea nr. 673/2002; 

-prevederile art.6 alin.(2) si (3),art.7 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali 

(actualizata); 

       -prevederile art. 45 alin. (1) si art. 115 alin. (1) lit.”b” din Legea administratiei publice 

locale nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 

 

                                                           MOTIVEZ: 

 

         Necesitatea  adoptarii unei hotarari privind validarea mandatului de consilier a domnului 

Dumitrean D.Ioan,din lista de candidati a PartiduluiSocial Democrat , pentru Consiliul local al comunei 

Parva.  

         Initiez acest proiect de hotarare urmare a constatarii locului de consilier ramas si in vederea 

completarii consiliului local. 

 
          INTOCMIT, 
                      PRIMAR, 

STRUGARI IOAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

               ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL PARVA 
Comisia Administratie Publica,Juridica si de Disciplina, 
Agricultura-Silvicultura,Cadastru si Amenajarea Teritoriului… 
NR._______ DIN ___________2017.  
         
                              R A P O R T 
     (asupra proiectului de hotarare) 

      privind validarea mandatului de consilier a domnului Finegari I.Ioan,din lista de candidati a Partidului      

                                      Social Democrat , pentru Consiliul local al comunei Parva  

                        
  In sedinta Comisiei  de specialitate a consiliului:Administratie Publica si de Disciplina, 
Agricultura-Silvicultura,Cadastru si Amenajarea Teritoriului …, potrivit art.44(1),art.54(4),(5) din 
Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale cu modificari si completari ulterioare, din data de 
____________2017, luand in discutie proiectul de hotarare sus mentionat si constatam ca: 
 
             Acesta se/nu se incadreaza in:    

- procesul-verbal nr.1204 din 24.04.2017 al Comisiei de validate a Consiliului Local al comunei Parva, 

aleasa prin H.C.L. nr.53 din 25.06.2016; 

       - adresa nr.35/04.04.2017 a Organizatiei judetene a Partidului Social Democrat: 

 -Hotararea Consiliului local al comunei Parva,nr.54/25.05.2016 privind validarea mandatelor 

consilierilor alesi  la alegerile locale din 05.06.2016; 

-Hotararea Consiliului local Parva nr.55/25.06.2016 privind constituirea Consiliului local al 

comunei Parva; 

- prevederile din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului local al comunei 

Parva,aprobat prin H.C.L.nr.77 din 26.10.2016; 

-prevederile Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale aprobat 

de Ordonanta nr. 35/2002 - modificata de Legea nr. 673/2002; 

-prevederile art.6 alin.(2) si (3),art.7 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali 

(actualizata); 

       -prevederile art. 45 alin. (1) si art. 115 alin. (1) lit.”b” din Legea administratiei publice 

locale nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 

 

        
      H O T A R A S T E: 
 
 Proiectul de hotarare se/nu se avizeaza si se propune a fi inaintat spre dezbatere plenului 
consiliului local in forma propusa de initiator cu un numar de______ voturi „pentru” , 
______„abtinere” ,_____vot „contra”din ______prezenti. 
 
 
   PRESEDINTE,                SECRETAR, 
       CICEDEA DUMITRU       RUS V. IOAN 
 
                      
 


