
R O M A N I A 
JUDETUL VASLUI 
COMUNA PADURENI 
CONSILIUL_LOCAL ___________________________________________________________ 
 

  HOTĂRÂREA NR.  5 
privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliul Local al comunei Padureni, 

al domnului BAZGAN SANDU  – membru PSD 
 
   Având în vedere: 

               - expunerea de motive, intocmita de Primarul comunei Padureni, in calitate de 
initiator al proiectului de hotarare; 
             -Raportul  nr.  407/29.01.2018, întocmit de secretarul comunei Padureni;  

 - HCL nr.4 /08.01.2018  prin care se constată încetarea mandatului de consilier local 
al domnului  Popa Jănică  şi vacantarea mandatului de consilier local; 

- adresa nr.110/03.11.2017 inaintata de catre  conducerea judeteana a filialei  Partidului  
Social -Democrat ; 

- Procesul-verbal al comisiei de validare din cadrul Consiliului Local al comunei 
Padureni, nominalizata prin HCL 1/2016, în funcţia de consilier local din partea Partidului   
Social Democrat  - Organizaţia Judeteana PSD; 

 In baza prevederilor Legii nr.67/2004, pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale,  republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
           In conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) si (2)  din Legea 393/2004,  privind 
Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare 
               În temeiul art. 31, art.32, art.36, art. 45 alin. (1) si ale art. 115 alin. (1) lit. b)  din 
Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si 
completarile ulterioare,  
 

Consiliul local al comunei Padureni, judetul Vaslui; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1  Se valideaza mandatul de  consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei 
Padureni al domnului Bazgan Sandu  – membru PSD. 

Art.2 Prezenta hotarare poate fi atacata de catre cei interesati la instanta competenta, in 
termen de 5 zile de la adoptare, sau dupa caz de la comunicare. 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Vaslui, primarului 
comunei Padureni, judetul Vaslui, domnului consilier Bazgan Sandu , Compartimentului 
financiar-contabil al aparatului de specialitate al primarului comunei Padureni, judetul Vaslui 
prin grija secretarului comunei Padureni. 
 

                    Padureni,  2 februarie 2018                
 

                      
Presedinte sedinta, 
         Consilier  local                          Contrasemneaza,                   

                                                                                               Secretarul comunei 
Buciumaş Silviu                                                             Munteanu Mirela  
 



 


