
         

 

HOTĂRÂREA nr.37/2012 
privind validarea mandatelor consilierilor locali ai comunei Dochia, aleşi în data de 10 

iunie 2012 
 
 

               Consiliul Local al comunei Dochia, 
               Întrunit în şedinŃă de constituire în data de 27 iunie 2012, 
           Luând în discuŃie proiectul de hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor locali 
ai comunei Dochia, aleşi în data de 10 iunie 2012, văzând procesul verbal al comisiei de validare, 
înregistrat sub nr.3118/2012; 
             Văzând rezultatul votului deschis al consilierilor declaraŃi aleşi, consemnat în procesul 
verbal al şedinŃei de constituire a consiliului local; 
              În baza H.C.L.nr.79/2006-privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare 
a Consiliului local al comunei Dochia,  art.nr.6 şi 7 din O.G.35/2002-privind aprobarea 
Regulamentului-Cadru de organizare şi funcŃionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea 
nr.673/2002; Legea nr.393/2004-privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 
ulterioare; Legea nr.52/2003-privind transparenŃa decizională în administraŃia publică; 
              În temeiul art.31 alin. (3)-(5), art.31¹ şi art.45 din Legea nr.215/2001-legea 
administraŃiei publice locale, republicată, emite prezenta:  

 
Hotărâre: 

 
 

  ART.1. Se validează mandatele consilierilor locali ai comunei Dochia, aleşi în data de 10 iunie 
2012, pentru următorii: 

Nr. 
crt. 

Numele şi Prenumele Partidul pentru 
care a candidat 

Obs. 

1 BEREA CONSTANTIN A.P.E.L.  
2 CEAUŞU VASILE A.P.E.L.  
3 IACOB GHIOCEL-VASILE P.P.-D.D.  
4 LEONTE VASILE U.S.L.  
5 MOLDOVANU DAN U.S.L.  
6 PASCARU VASILE A.P.E.L.  
7 PĂDURARU CONSTANTIN U.S.L.  
8 POPA CONSTANTIN U.S.L.  
9 STAMATE VASILE U.S.L.  

10 STOIAN DĂNUŢ P.R.M.  
11 VĂDUVA GABRIEL P.R.M.  

 
 
 
 

 

ROMÂN IA  

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 

 
 
 



 
 
   
  ART.2 Se invalidează mandatul de consilier local al d-lui Ciubotaru Iulian-Gheorghe, d-lui 
Mîndru Petru, d-nei Popa Mariea şi d-nei Cilibiu Angela. 
 
 
   ART.3  Cu drept de plângere la Tribunalul NeamŃ – SecŃia a II-a civilă , de contencios 
administrativ şi fiscal în termen de 5 zile de la adoptare sau în cazul celor absenŃi de la 
şedinŃă, de la comunicare. 

 
 
 
 

Dochia,, 27 iunie 2012 
 
 
 
 

      Preşedinte de vârstă,                                                    Consilieri asistenŃi, 
       Popa Constantin                                        Văduva Gabriel 
                                                             Iacob Ghiocel-Vasile            
   
 
 
 
                                                              Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                  Seccretar – Ovidiu Acristinei                                                     


