
ROMANIA  
JUDETUL BACAU  
CONSILIUL        LOCAL   AL  COMUNEI  LIVEZI  
 
                   H O T A R A R E  
              Nr.   28  din 31. AUGUST .2017  
    Privind    completarea Consiliului local al comunei Livezi ,judetul Bacau , ca 
urmare a vacantarii unui loc din  Consiliul local  prin      incetarea  de drept , inainte  de  expirarea 
duratei  normale a  mandatului  de consilier  local   a d-nului   GHINET   IOAN         , consilier  
local   in cadrul Consiliului  local al comunei  Livezi , judetul     Bacau            ca urmare   a      
pierderii    calitatii  de membru  al partidului politic pe   a carei  lista  a fost  ales  si  declararea  ca  
vacant  a  locului sau  de consilier  local    si  validarea mandatului  de consilier Local  al d-nei     
TĂRCUŢĂ  ELENA   . 
 
                         Consiliul Local al comunei Livezi , judetul Bacau  , intrunit  in sedinta  ordinara  
in data  de     31.08.2017   
 
                           Avand in vedere   Hotararea  Consiliului Local al comunei Livezi , judetul Bacau  
nr.  27      din     31.08.2017  , prin   care s-a luat la cunostinta    de incetarea  de drept , inainte  de  
expirarea duratei  normale a  mandatului  de consilier  local   a d-nului   GHINET   IOAN         , 
consilier  local   in cadrul Consiliului  local al comunei  Livezi , judetul     Bacau            ca urmare   
a      pierderii    calitatii  de membru  al partidului politic pe   a carei  lista  a fost  ales  si  
declararea  ca  vacant  a  locului sau  de consilier  local   ;  
   Avand in  vedere  adresa    nr.  178  din    29.08.2017   a Partidului  Social  
Democat  , Organizatia Judeteana   Bacau , inregistrata la Primaria comunei Livezi , judetul   
Bacau     cu nr.   4483      din    30.08.2017    , prin care s-a  comunicat   supleantul pe  lista   ; 
                          Luand  in considerare  propunerea  de validare  in vederea  completarii locului 
vacant, in cadrul Consiliului Local Livezi , al doamnei  TĂRCUŢĂ  ELENA     , consilier 
supleant pe lista candidatilor PSD la alegerile locale  din  05.IUNIE .2016  , prin aceeasi  adresa   
; 
                           Expunerea  de Motive  nr.  4485       din    30.08.2017 intocmita de Viceprimarul 
comunei Livezi , d-nul  Ichim  Sorin  ; 
                           Raportul compartimentului de specialitate intocmit de  Secretar ,Neica  Eusebiu 
si inregistrat la nr.   4484        din    30.08.2017 ; 
   In baza  Raportului    incheiat  de Comisia de validare a Consiliului Local al 
comunei Livezi , judetul Bacau , intrunita  la data de   31.08.2017  . 
   Avand in vedere Juramantul depus de D-na         TĂRCUŢĂ  ELENA          , in 
calitate de  consilier  local   in cadrul consiliului Local al comunei Livezi , judetul Bacau; 
                           In urma   propunerilor si alegerii interne   facute   in cadrul Consiliului local al 
comunei Livezi , judetul Bacau si in cadrul Comisiei de specialitate nr. 2  ; 
   In baza   art. 6 si 7  din Ordonanta Guvernului nr. 35/2002 , privind  aprobarea 
regulamentului –cadru  de organizare si functionare a consiliilor locale,  
                            In temeiul Hotararii Consiliului local al comunei Livezi , nr. 25   din   
30.06.2017  privind  aprobarea noului   Regulamentului de organizare  si functionare  a 
Consiliului local  al comunei Livezi , judetul Bacau ;                            
                          Avand in vedere     art. 9  alin.(2)   , lit.”a”, alin.(3)  , art. 10 , art. 12 , alin.(1) si 
(2)  , din Legea nr. 393 din 28.09.2004 , privind Statutul alesilor  locali ,  modificata  si 
completata    prin  Legea nr. 115/ 2015  ; 
 
 
 



      2.  
 
    In temeiul  art. 31  , art. 32, alin.(1) ,  art. 36 , alin.(1) ,  art. 45 alin.(1) , precum 
si  art. 115 , alin. (1)  , lit. “b”  din  Legea Administratiei  Publice  locale   nr. 215 / 23.04. 2001 , 
modificata  si completata .  
 
          
                                   H O T A R A S T E : 
 
   
 
             Art. 1. Consiliul Local al comunei Livezi , judetul Bacau   aproba   completarea 
Consiliului local al comunei Livezi ,judetul Bacau , ca urmare a vacantarii unui loc din  Consiliul 
local  prin  incetarea  de drept  a  mandatului   de consilier  local  a  d-nului   GHINET  IOAN         
si      validarea    mandatul  D-nei      TĂRCUŢĂ  ELENA         –PSD     , in calitate de consilier  
local   in cadrul Consiliului Local al comunei Livezi , judetul Bacau .   
 
                         Art.2 Se modifica  Hotararea Consiliului local  al comunei Livezi , judetul Bacau , 
nr. 20   din  25. iunie .2016  privind “alegerea   Comisiilor de specialitate   din cadrul Consiliului 
local al comunei Livezi , judetul Bacau “  , in sensul ca d-na   consilier  TĂRCUŢĂ  ELENA       
devine membru al  Comisiei  de specialitate  nr. 2 ,   ”  Comisia juridica,  administrarea 
domeniului public si privat, prestari –servicii,  pastrarea  ordinii si linistei publice si a drepturilor 
si liberatatilor cetatenilor  ‘’ .  
Comisia   este   compusa  din d-nii consilieri :  Aanei  Ionel ,  Harbuleanu  Adrian  , Costia  Dan , 
Ardeleanu  Cornel  - Ion   si  TĂRCUŢĂ  ELENA            si va avea   urmatoarea  structura  in 
urma  alegerilor  din interiorul acestei  comisii  de specialitate :  
 
1. Presedinte  Aanei  Ionel   
2.Secretar    Harbuleanu  Adrian  
3.Membrii  - Costia  Dan   
4.              - Ardeleanu  Cornel  -Ion  
5.            -  TĂRCUŢĂ  ELENA      
 
  
 
                         Art. 3 . Hotararea  adoptata se comunica  Primarului comunei Livezi , Institutiei 
Prefectului ,Judetul Bacau  si d-nei  TĂRCUŢĂ  ELENA        . 
 
            
                  PRESEDINTE  DE SEDINTA  
      CONSILIER       SECRETAR 
                 SURUGIU  DANIEL     NEICA  EUSEBIU  
 
 
 
Hotararea  a fost  adoptata  cu cvorumul necesar ,   unanimitate      de voturi ,    13   
consilieri  prezenti  din 15   alesi  si validati    ,   13     voturi    pentru  . 
 
 


