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Hotirfirea nr. 78 I 2017
' privind incetarea mandatului clomnului consilier local insur[1elu Alexandru

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI, legal constituit, intrunit la
lucrdrile gedin(ei ordinare din data de 3l octombrie 2017,'

Av6nd in vedere:
- Adresa nr. 475/2"10.2017 a Arganizaliei PNL - Filiala Iagi prin care arat6 cd domnul consilier local insurSfelu

Alexandru a demisionat din oalitatea de membru PNL
- proiectul de hotirdre w.8105127.10.2017 cu privire la incetarea de drept a mandatului domnului consilier local

Insurdlelu Alexandru, proiect iniJiat de primarul comunei, domnul Turcu Stelian, in temeiul dispoziliilor art.45 alin.(6)
din Legea nr.21512001 a administratiei publice locale, republicatd;

- referatul nr.8468123.10.2017 intocmit de doamna Irimi{a Vali-Claudia, secretar al comunei Letcani in temeiul
prevederilor art.44 din Legea nr. 21512001 a administratiei publice locale, republicat[;

- avizul favorabil cu privire la legalitatea adoptirii prezentei hotdrdri al secretarului comunei Lelcani, Irimita Vali-
Claudia, prin contrasemnarea acesteia, in temeiul prevederilor art.47 coroborat cu aft.l17 lil""a" din Legea nr.
21512001 a administratiei publice locale, republicat6;

- prevederile Legii 5212003 privind transparenta decizional6 in administralia publici 1ocal5;

examindnd prevederile legale specifice in materie, respectiv: art.9 alin.(2) lit.a gi h') qi art.12 din Legea nr.
39312004 privind Statutul aleqilor locali;

In temeiul art.45 alin.1 si art.1t5 alin.l lil.b din Legea m.2L512001 privind administratia publica locala,
republicat6, cu modificdrile qi completdrile ulterioare

HOTARA$TE:

Art.l. Consiliul local Lefcani ia act de incetarea de drept a mandatului domnului consilier
local insurdlelu Alexandru prin demisie qi declard vacant locul acesteia.

Art.Z. Secretarul comunei va inainta cate un exemplar al prezentei hotarari primarului,
persoanelor interesate, compartimentului financiar-contabil gi ajutoare de stat din cadrul primdriei qi

Instituliei Prefectului Judetului Iaqi.

O copie a prezentei hotarari va fi a{isata la sediul consiliului local pentru a fi adusa la cunostinta publica
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