ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTARARE
privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier pentru dl Ilinca
Valeriu ca urmare a demisiei acestuia

Consiliul Local Murfatlar intrunit in sedinta ordinara azi, 29.11.2011;
Vazand:
- Proiectul de hotarare prezentat de Primarul orasului Murfatlar;
- Declaratia de demisie a dlui Ilinca Valeriu inregistrata sub nr. 7989/28.11.2011
- Avizul comisiei nr.3;
- Referat de constatare al incetarii mandatului de consilier a dlui Ilinca Valeriu
- Avizul de legalitate al secretarului;
In conformitate cu prevederile art.9(2) lit.a din Legea nr.393/2004 cu
modificarile si completarile la zi
In temeiul prevederilor art.45, art.115 alin.1, lit.b din Legea
nr.215/2001 – Legea administratiei publice , republicata in anul 2007 , Consiliul Local
Murfatlar ,

HOTARASTE:
Art.1. - Constata incetarea de drept a mandatului de consilier
pentru dl.Ilinca Valeriu ca urmare a demisiei acestuia.
Art.2. – Consiliul Local Murfatlar declara vacant mandatul de
consilier incetat conform art.1.
Art.3 - Secretarul orasului va comunica prezenta factorilor
interesati.
- Prezenta a fost adoptata cu ……..voturi pentru, ……….. abtineri,
……….voturi impotriva.

PRESEDINTE,

VIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR
FLORIN VINTILA

ROMANIA
JUD. CONSTANTA
ORAŞUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA
NR. 127 Din 29.11.2011
privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier pentru dl
Ilinca Valeriu ca urmare a demisiei acestuia

Consiliul Local Murfatlar intrunit in sedinta ordinara azi, 29.11.2011;
Vazand:
- Proiectul de hotarare prezentat de Primarul orasului Murfatlar;
- Declaratia de demisie a dlui Ilinca Valeriu inregistrata sub nr.
7989/28.11.2011
- Avizul comisiei nr.3;
- Referat de constatare al incetarii mandatului de consilier a dlui Ilinca
Valeriu intocmit de primar si secretar;
- Avizul de legalitate al secretarului;
In conformitate cu prevederile art.9(2) lit.a din Legea nr.393/2004 cu
modificarile si completarile la zi
In temeiul prevederilor art.45, art.115 alin.1, lit.b din Legea
nr.215/2001 – Legea administratiei publice , republicata in anul 2007 , Consiliul Local
Murfatlar ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. - Constata incetarea de drept a mandatului de consilier
pentru dl.Ilinca Valeriu ca urmare a demisiei acestuia.
Art.2. – Consiliul Local Murfatlar declara vacant mandatul de
consilier incetat conform art.1.
Art.3 - Secretarul orasului va comunica prezenta factorilor
Interesati.
Prezenta a fost adoptata cu …15…..voturi pentru, ……-…..
abtineri, ……-….voturi impotriva.
PREŞEDINTE,
HAPALET ADELA - MARIA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
FLORIN VINTILĂ

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL

REFERAT
la proiectul de hotărâre prin care se ia act de încetarea mandatului de consilier
local a domnului ILINCA VALERIU înainte de expirarea duratei normale a
acestuia
Conform art.9, alin.(2), lit. a din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor
locali, cu modificările şi completările ulterioare, „calitatea de consilier local
încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului în caz de
demisie”, iar potrivit alin.(3) al aceluiaşi articol „ încetarea de drept a
mandatului de consilier se constată de către consiliul local, prin hotărâre, la
propunerea primarului…… sau a oricărui consilier”.
Potrivit prevederilor art.12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor
locali, cu modificările şi completările ulterioare, „în toate situaţiile de încetare a
mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul local sau
consiliul judeţean, după caz, adoptă în prima şedinţă ordinară, la propunerea
primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean, o hotărâre prin care
se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză.
Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de
primar şi secretarul comunei sau oraşului, respectiv de presedintele consiliului
judeţean şi de secretarul general al judeţului. Referatul va fi însoţit de actele
justificative”.

PRIMAR ,
GHEORGHE COJOCARU

SECRETAR ,
FLORIN VINTILA

