ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
COMUNA POARTA ALBĂ
-Consiliul local –
H O T Ă R Â R E A NR. 41
prin care se ia act de demisia consilierului local PIŢURU FLORENTIN
şi vacantarea mandatului de consilier local
Consiliul local al comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa întrunit în şedinţa sa
ordinară data de 26.04.2016;
Având în vedere demisia prezentată de domnul PIŢURU FLORENTIN, înregistrată sub
nr. 2476/01.04.2016, referatul constatator nr.2986/1 din 20.04.2016, întocmit de secretarul
comunei Poarta Albă, expunerea de motive nr.2986/20.04.2016 întocmită de Primarul comunei
Poarta Albă, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre, avizele comisiilor de specialitate nr.
1, 2 şi 3;
În conformitate cu prevederile art. 9, art.10 şi art.12 din Legea nr. 393/2004, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, art.100, alin.33 din Legea nr. 115/2015 privind alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.
215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul
alesilor local, OG nr.35/2002 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi
funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se ia act de demisia înaintată de PIŢURU FLORENTIN, consilier local în cadrul
Consiliului Local al comunei Poarta Albă;
Art.2. – Se declară vacant locul de consilier local ocupat de dl. PIŢURU FLORENTIN în
cadrul Consiliului Local al comunei Poarta Albă;
Art.3. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Județului Constanța,pentru control și verificarea legalității, domnului Piţuru Florentin, Partidului Naţional LiberalFiliala Constanța, compartiment resurse umane, primarului comunei Poarta Albă, celor în drept
și va fi adusă la cunoștință publică prin afişare.
Art.4. – Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi „pentru”, 0 voturi
„împotrivă”, 0 „abţineri” , din totalul de 9 voturi exprimate .
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