ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALACIU

HOTÃRÂRE
privind încetarea de drept a mandatului de consilier local
al doamnei Şerban Milica
Consiliul Local al comunei Balaciu, ales în condiţiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 29.03.2017
Având în vedere:
- referatul constatator comun nr.798 din 09.03.2016 al primarului şi secretarul comunei
Balaciu privind încetarea de drept a mandatului d-nei consilier Şerban Milica.
În conformitate cu:
- prevederile art.9 alin.(2) lit.d) şi alin.(3) , art.12 alin.(1-2) din Legea nr.393/2004 privind
Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.
- prevederile art.61 alin.(2) lit.d) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al CL
Balaciu,aprobat prin HCL nr.12 din 31.08.2016.
Examinând:
- raportul nr. 795 din 09.03.2017 al comisiei juridice si de disciplină a consiliului local.
- avizul de legalitate al secretarului comunei nr. 803 din 09.03.2017
În temeiul art.36 alin.9 si art.45 alin.(1) coroborat cu art.115 alin.1 lit.b) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publicã localã, republicată , cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului
Local al comunei Balaciu al doamnei ŞERBAN MILICA,înainte de expirarea duratei normale a
mandatului, ca urmare a lipsei nemotivate de la mai mult de trei sedinţe ordinare consecutive ale
consiliului local.
Art.2 – Se declară vacant locul de consilier local deţinut de d-na Şerban Milica.
Art.3 – Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre se va comunica în termenele legale:
d-nei Şerban Milica, Organizaţiei Judeţene Ialomita a PNL şi Instituţiei Prefectului în vederea exercitării
controlului de legalitate,se va afişa.
Adoptată cu respectarea art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publicã localã, republicată,cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Constantin Liviu Georgian

Nr.16
Adoptată la comuna Balaciu

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI BALACIU
Alexandru Viorel Trandafir

Astăzi 29.03.2017
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