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HoTARAREA NR.3s
privind desemnarea consilierilor locali ce vor participa la alegerea delegatului srtesc din satele componente

ale Comunei Miroslava care nu au consilieri locali alegi in Consiliut Local Miroslava

Consiliul Local al Comunei Miroslava, intrunit in gedinla extraordinard.
AvAnd in vedere :

-propunerea iniliatorului proiectului de hotdrdre, Primarul comunei Miroslava siexpunerea de motive a iniliatorului;
Avand in vedere cd potrivit art.53 din Legea nr.2l5l200l a administraliei publice locale

republicatS, cu modificdrile gi completdrile ulterioare se prevede:"(1) Locuitorii satelor care nuau consilieri locali aleqi in consiliile locale sunt reprezenta[i la gedin(ele de consiliu de undelegat sitesc; (2) Delegatul s[tesc este ales pe perioada mandatului consiliului local de o
adunare sdteascS, convocatd cu cel puJin l5 zile inainte de primar. Alegerea delegatului sdtesc se
desfbgoard in prezen{a primarului sau a viceprimarului gi a minimum 2 consili"ri d.r"n-1nu1i prin
hotdrarea consiliului local. Alegerea delegatului sdtesc se face cu majoritatea voturilor celorprezenfi la aceastd adunare. La adunarea sdteascd pot participa toli cetilenii cu drept de vot gi
domiciliul in satul respectiv:

-prevederile Legii nr.2412000 privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea
actelor normative, cu modific6rile ;i completrrile ulterioare;

-prevederile art.36 alin.(9) din Legea nr.21512001
republicatd, cu modificarile gi completdrile ulierioare;

-prevederile Legii nr.55412004 privind contenciosul
completdri le ulteri oare;

-prevederile Legii nr.5212003 privind transparenla
cu modific[rile si completdrile ulterioare;

a administra!iei publice locale

administrativ, cu modificdrite gi

decizional6 in administralia publica,

Avdnd in vedere faptul cd, locuitorii din satele Dancag, proselnici, Uricani ;i Valea
Ursului din comuna Miroslava, judelul lagi, nu au consilieri locali alegi in Consiliul Local;

Avdnd in vedere avizele favorabile ale comisiilor de specialitale;
in temeiul art.45 alin.(l) 9i art,ll5 alin.(l) Iit.b) din Legea nr.2t5l200t a adminisrra{ieipublice locale republicat6, cu modificdrile gi comptetarite ulterioare,

HOTARASTE

Art'1'ln vederea alegerii delegatului sdtesc pentru locuitorii din satele Danca;,
Pros.elnici, Uricani gi Valea Ursului din comuna Miroslava, judeful Iasi, care nu au consilieri
locali alegi in consiliul Local, se desemneazd urmdtorii consilieri locali:

-Domnul consilier local, Vieru Alexandru Mihael;
-Domnul consilier local, Andrian Neculai.
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Art.2.(1) Delegatul sdtesc este ales pe perioada mandatului Consiliului Local Miroslava,
iar pentru participarea la gedinlele Consiliului local al comunei Miroslava va primi indemnizalia
unui consilier local.

(2) Votul delegatului sdtesc are caracter consultativ.
Art.3.Primarul comunei Miroslava, viceprimarul comunei Miroslava gi consilierii locali

desemnali la art.l vor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarAri.
Art.4.Orice persoand care se conside:rd vdtdmatd intr-un drept al s6u ori intr-un interes

legitim, prin actul administrativ adoptat, se poate adresa instanJei de contencios administrativ
competente, pentru anularea actului, recunoar$terea dreptului pretins sau a interesului legitim gi
repararea pagubei ce i-a fost cauzata.

Art.S'Prezenta hotdrAre se va comunica, prin grija secretarului comunei, in termenul
prevdzut de lege, domnului primar, domnului viceprimar, consilierilor locali desemnali Ia art.l,
in cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum gi Instituliei prefectului judelului Iasi
pentru efectuarea controlului de legalitate, iar un exempar se va afi;a la afi;ierul lotal qi pe site-
ul institu{iei www.primariamiroslava.ro, pentru aducere la cunogtinla publica.

Miroslava, astitzi,28 iulie 2015

PRE$EDINIIE DE $EDINTA
CONSILIER LOCAL
BULBA$A VASI

pentru legalitate

Ancu[:i-Lenuta

aza

Primaria Comunei Miroslava, JudetLrl Iasi

Sisterr de Management certrficar

confbnn ISO 9O0l: 2008

www.prrmariam iros la va. ro

Loc Miroslava, Comuna Miroslava, JLrd la9i, Cp 707j05,

tel.0232 295 680; tax: 0232 2j6 860. 0332 424 444. Cod

fiscal:454046 I, e-marl


