ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL
HOT Ă RÂREA Nr./6
Din5.j.2O17
Privind : constatarea încet ă rii de drept înainte de termen a mandatului de
consilier local al dlui. Pârvu Constantin
•

Iniţiator:C ătălin Constantin Hurdubae, Primarul municipiului Tecuçi, jude ţuI
Galaţi;
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului de hot ărâre: nr. .26/i/i
2017;
Consiliul local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinar
în data de 25. 05.2017;
Având în vedere referatul constatator nr. J6/4
05 .2017;
Având în vedere demisia înregistrat ă la Consiliul local Tecuci sub nr. 139/
03.05.2017 a domnului consilier local Pârvu Constantin;
Având în vedere prevederile art. 9, alin.2, lit.a şi art.12 din Legea nr.39312004
privind statutul ale şilor locali, cu modific ările şi completările ulterioare;
In baza art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administra ţia publica
locala, republicată în 2007, cu modific ările şi completările ulterioare.

HOT Ă R ĂŞ TE:

•__

Art. 1 Consiliul local Tecuci ia act de încetarea, înainte de termen, a mandatului
de consilier local al domnului Pârvu Constantin şi declară vacant locul ocupat de acesta,
Art.2 Prezenta hot ărâre va putea fi atacat ă la instanţa de contencios, în tennen cl
10 zile de la comunicare.
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ŢĂ,
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Fotache Valerica

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALA ŢI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
Nr.,21 din JY .2017

REFERAT CONSTATATOR

Privind : constatarea încet ării de drept înainte de termen a mandatului dc
consilier Iocal al dlui. Pârvu Constantin.

Prin adresa înregistrat ă la Consiliul local Tecuci sub nr. 139

/

03.05.2017 a

domnului consilier local Pârvu Constantin, acesta şi-a dat demisia din calitatea de
consilier local.
Conform art.9, alin.2, lit. a din Legea nr.393/2004, calitatea de consilier local
încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, prin demisie.
Deoarece situaţia domnului Pârvu Constantin se încadreaz ă în prevederile
articolului mai sus menţionat, astfel propunem spre dezbatere şi aprobare proiectul cle
hotărâre privind încetarea, înainte de termen a mandatului de consilier local al domnului
Pârvu Constantin.

Primar,
Cătălin Constain [
Secretar,
Fotache Valerica
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_ConsiIiul Local aI Municipiului Tecuci
Subsemnatul Parvu Constantin, consilier local al municipiului Tecuci,din
partea formatiunii poiitice ALDE, va aduc la cunostiinta ca incepandcu
data de 03.05.2017 ,demisionez din aceasta functie.

03.05.2017

