ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI
Comuna Lăcusteni, tel., fax 0250840815

HOTĂRÂREA NR. 16/2014
Privitor la: constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local
al domnului Popescu Marin.
Consiliul Local al Comunei Lăcusteni întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 iunie
2014, la care au participat un număr de 10 consilieri locali, din totalul de 11 în funcţie;
Văzând că dl. consilier RADA IOAN a fost ales preşedinte de şedinţă pentru o perioadă
de 3 luni;
Având în vedere adresa cu nr. 156/23.06.2014, a Organizaţiei Judeţene Vâlcea a Partidului
Democrat Liberal, prin care ni se comunică că domnul Popescu Marin a fost exclus din acest partid şi se
solicită validarea următorului supleant de pe lista de candidaţi depusă la alegerile locale din iunie 2012;
Ţinând cont de avizul comisiilor de specialitate reunite care propun adoptarea proiectului de
hotărâre şi raportul de avizare nr. 1763/24.06.2014 sub aspectul legalităţii proiectului de hotărâre,
întocmit de secretarul comunei;
În conformitate cu prevederile art. 9 alin. 2 lit. h^1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul
aleşilor locali cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 31 alin. 5 din
Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare şi ale art. 7 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului local, aprobat prin
Legea nr. 673/2002;
În temeiul art. 45 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin vot
deschis, cu 10 voturi „pentru” adoptă următoarea

H O T Ă R Â R E:
Art. 1. Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al dlui. Popescu Marin, prin
pierderea calităţii de membru al Partidului Democrat Liberal.
Art. 2. Se declară vacant mandatul de consilier local şi se supune validării mandatul primului
supleant înscris pe lista de candidaţi la consiliul local ai Partidului Democrat Liberal;
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică în termen de 5 zile de la adoptare d-lui. Popescu Marin,
precum şi tuturor prsoanelor interesate ;
Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea şi dlui. Popescu
Marin, prin grija secretarului comunei.
Lăcusteni, 29.06.2014
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