ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

PROIECT DE H O T Ă R Ă R E
pentru modificarea art. 60 din H.C.L.nr.34 din 20.12.2016
privind aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare
al Consiliului local Grindu, judeţul Ialomiţa
Nr.7 din 21.02.2017.
Consiliul local Grindu, judeţul Ialomiţa,
Având in vedere :
- adresa nr.829 din 18.01.2017 emisă de Instituţia Prefectului – judeţul Ialomiţa, prin
care solicită reanalizarea H.C.L.nr.34 din 20.12.2016, în vederea modificării art.60;
Analizând :
- expunerea de motive nr.378 din 21.02.2017 a primarului comunei Grindu;
- raportul nr.377 din 21.02.2017 al compartimentului de specialitate;
- raportul nr.39 din 21.02.2017 al comisiei de specialitate;
- avizul de legalitate al secretarului comunei înregistrat cu nr.7 din 21.02.2017;
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,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă modificarea art.60 din H.C.L.nr.34 din 20.12.2016 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local şi va avea următorul conţinut :
« (1).In toate situațiile de încetare ale mandatului înainte de expirarea duratei normale a
acestuia consiliul local adoptă în prima ședință ordinară, la propunerea primarului comunei,
o hotărâre prin care ia act de situația aparută și se declară vacant locul consilierului în cauză,
cu excepția cazului de pierdere de către consilierul local, a calității de membru al partidului politic pe
a cărui listă a fost ales, caz în care prefectul constată, prin ordin, încetarea mandatului consilierului local
înainte de expirarea duratei normale a acestuia și declară vacant locul acestuia, în termen de 30 de zile
de la data sesizării partidului politic sau a organizației cetățenilor aparținâmd minorităților naționale pe a
cărui listă a fost ales.
(2).Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primarul
și secretarul comunei. Referatul va fi însoțit de actele justificative ».
Art.2. Celelalte articole din H.C.L.nr.34 din 20.12.2016, rămân neschimbate.
Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, primarului comunei Grindu şi se aduce la cunoştinţa publică prin
grija secretarului comunei Grindu.
(2) Aducerea la cunoştinţa publica se va face prin afişare la sediul autorităţii
publice locale şi pe site-ul www.grindu.ro.
.
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Astăzi 27.02.2017.

