
 

 

 
H O T A R A R E A 

NR .1 din 21 iunie 2016 
Privind constituirea comisiei de validare 

 
 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 
analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 121 alin. (1) ș i alin. (2) din Constituț ia României, republicată; 
b) art. 3 paragraful 2 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil; 
d)   art. 31 alin. (2) – (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 ţinând seama de rezultatul votului deschis, exprimat prin ridicare de mâini  pentru 
stabilirea  numărul membrilor comisiei de validare  la 3 consilieri locali  precum şi 
alegerea, individual, prin votul majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire, 
la propunerea liderilor de grup , strict în ordinea descrescătoare a numărului de 
mandate, 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  POMIRLA  adoptă prezenta hotărâre. 

 
Art.1.-  Se alege, pe întreaga durată a mandatului Consiliului Local al Comunei  Pomirla 
, ales la data de 05 iunie 2016 , Comisia de validare, alcătuită din 3 consilieri locali, 
având următoarea componenţă: 
                  a)Maricel RUSU ; 
                  b) Ionut  ICHIM; 
                  c)Catalin-Ioan IFRIM  
 
Art.2.-  Comisia de validare, constituită potrivit art. 1, îşi alege  din rândul membrilor săi, 
în prima sa şedinţă, un preşedinte şi un secretar, alegerea făcându-se în mod 
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individual, cu votul majorităţii consilierilor ce o compun, structură ce va fi prevăzută în 
procesul-verbal de alegere pe funcţii. 
 
Art.3.-   Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier  şi 
elaborează propuneri de validarea sau invalidare a mandatelor. În acest scop încheie 
proces-verbal, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta. 

                Art. 4.-Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Pomirla  ș i 
prefectului judeţului  Botosani şi se aduce la cunoştinţă publică  prin afisare. 

 
PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ,   
 Mihai SANDU  
 

ASISTENŢI AI  PREŞEDINTELUI DE VARSTA, 
 Ionut ICHIM 
 Catalin-Ioan  IFRIM  
 
 
 
CONTRASEMNEAZA , 
 SECRETARUL COMUNEI , 
  Corina  CHELARIU               

 


