
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BORLEŞTI
COMISIA DE VALIDARE

R A P O R T

Luând act de proiectul de Hotărâre prin care încetează de drept înainte
de expirarea duratei normale mandatul de consilier al domnului Popescu
Ioan , membru PNL;

Prin adresa nr.31/22.03.2019, înregistrată la instituția noastră cu nr.
3227/25.03.2019, Organizația judeţeană PNL Neamţ, face cunoscut că
domnul Ganga Constantin este consilier supleant pe lista PNL pentru
validare.

În conformitate cu prevederile art. 96 alin(9) din Legea nr. 67/2004,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Partidul Național
Liberal, Organizația Județeană Neamţ, confirmă că domnul Ganga
Constantin este supleant pe lista de candidaţi depusă de P la alegerile din
data de 05.06.2016 şi este membru al Partidului Național Liberal .

Date fiind cele prezentate mai sus, vă rugăm să validaţi mandatul de
consilier al domnului Ganga Constantin.

Vă mulţumim!

PREŞEDINTE, SECRETAR,
Ciupercă Gheorghiță Trifan Vasile

MEMBRU,
Macovei Valeru



ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

COMUNA BORLEŞTI
CONSILIUL LOCAL

J U R ĂM Â N T

Subsemnatul GANGA GHEORGHE , validat consilier în şedinţa
din data de 29 martie 2019, în conformitate cu prevederile art. 32
alin(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, depun în faţa consiliului
următorul jurământ:

„ Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună
credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru
binele locuitorilor comunei BORLEŞTI.

Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
PĂTRUNJEL NICOLETA

CONSILIER,

GANGA CONSTANTIN
Depus astăzi 29 martie 2019



JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA BORLEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind validarea mandatului de consilier local al domnului

GANGA CONSTANTIN

Consiliul local al comunei Borleşti, judeţul Neamţ;
Luând act de adresa nr. 31/22.03.2019, transmisă de Partidul Național

Liberal Organizația judeţeană Neamţ ;
Examinând raportul de specialitate prezentat de Comisia de validare

din cadrul consiliului local;

În temeiul prevederilor art. 12 alin(1) din Legea nr.115/2015 pentru
alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și
completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 – Se validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului local
al comunei Borleşti pentru GANGA CONSTANTIN .

Art. 2 – Secretarul comunei va transmite autorităţilor şi persoanelor
interesate prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PĂTRUNJEL NICOLETA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR STAICU CRISTINA

Nr. 21/29.03.2019
Adoptată cu un număr de 14 voturi P


