ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL PÂNG ĂRAŢI
HOTĂRÂRE
prin care se ia act de demisia consilierului local MURARU MIHAI
și vacantarea mandatului de consilier local
Consiliul Local al comunei Pângăraţi întrunit în ședință ordinară la 30.05.2019
Examinând proiectul de hotărâre și expunerea de motive nr. 4242 din 20.05.2019, a primarului
comunei Pângărați, privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Muraru Mihai,
din partea ALDE;
Avand in vedere demisia prezentată de domnul MURARU MIHAI, înregistrată la Consiliul Local al
comunei Pângărați, jud. Neamț, sub nr. 2560 din 28.03.2019
Analizând referatul secretarului comunei Pîngăraţi prin care se propune încetarea de drept a
mandatului de consilier local al domnului Muraru Mihai, din partea ALDE și avizul comisiilor de
specialitate al Consiliului Local Pângărați
În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. a) și alin.(3), art.10 şi art. 12 din legea nr. 393/2004
privind Statutul alesilor locali, cu modificările și completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 100 alin.(33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum
şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata,cu
modificarile si completarile ulterioare:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Ia act de demisia înaintată de domnul MURARU MIHAI, consilier local în cadrul Consiliului Local
al comunei Pângărați
Art.2 Locul ocupat de domnul MURARU MIHAI în cadrul Consiliului Local al comunei Pângărați se
declară vacant, el urmând a fi ocupat de supleantul de pe lista ALDE.
Art.3 Secretarul comunei Pângărați va înainta Comisiei de validare a mandatelor de consilier din cadrul
Consiliului Local al comunei Pângărați, nominalizată prin HCL nr. 38 din 23.06.2016, modificată și
completată prin HCL nr. 39 din 31.07.2017, documentația în vederea validării mandatului de consilier
local pentru supleantul de pe lista ALDE – Organizația județeană Neamț.
Art.4 Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la
comunicare.
Art.5 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Pîngăraţi, în termenul
prevăzut de lege, Primarului comunei Pîngăraţi, Instituției Prefectului judeţului Neamţ, Comisiei de
validare a mandatelor de consilier local din cadrul Consiliului Local al comunei Pângărați, domnului
Muraru Mihai şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei com. Pângăraţi, precum şi
pe pagina de internet www.pangarati.ro
Preşedinte de Şedinţă,
Consilier local,
Ciprian ȘARPE
Contrasemnează :
Secretarul comunei
Gabriel ANTONIU
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Hotărârea a fost adoptată în şedinţa Ordinară a Consiliului local al comunei Pângărați cu un număr de ______ voturi pentru,
_____ abţineri şi _______ voturi împotrivă din totalul de ________ consilieri prezenţi.

