ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMUNA CAIUTI
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Hoza Marian inaintea
expirarii duratei normale a acestuia si validarea mandatului de consilier local al
domnului Manole Dumitru
Consiliul Local al comunei Caiuti, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara din
luna iunie 2014;
Avand in vedere:
-referatul constatator nr. 4949/11.06.2014 intocmit in baza art. 12, alin.2 din Legea
393/2004 privind Statutul alesilor locali de catre primarul si secretarul comunei;
-comunicarea nr. 102 din 10.06.2014 a Partidului Social Democrat Organizatia
Judeteana Bacau, prin care se propune ca locul devenit vacant prin demisia domnului Hoza
Marian sa fie ocupat de domnul Manole Dumitru, urmatorul membru de pe lista
consilierilor supleanti ai Partidului Social Democrat, organizatia teritoriala Caiuti la alegerile
electorale din 10 iunie 2012;
In baza prevederilor art. 36, alin. 1si in temeiul art.45, alin.1 din Legea 215/ 2001
privind administratia publica locala, republicata,
HOTARASTE :
Art.1 Se ia act de demisia d-lui Hoza Marian din functia de consilier local in Consiliul
Local Caiuti si se declara vacant locul consilierului in cauza.
Art.2 Se valideaza mandatul de consilier local in cadrul Consiliului Local Caiuti in
persoana domnului Manole Dumitru, urmatorul membru de pe lista consilierilor supleanti ai
Partidului Social Democrat, organizatia teritoriala Caiuti la alegerile electorale din 10 iunie
2012.
Art.3. Primarul comunei Caiuti va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Presedinte de sedinta,
Antoniu Constantin – Valeriu

Contrasemneaza,
Secretarul comunei,
Capatina Ramona

Hotararea nr. 39/12.06.2014
Prezenta hotarare a fost aprobata cu 8 voturi pentru, o abtinere si 1 (un ) vot
impotriva. La sedinta au participat 11 consilieri locali din cei 15 care alcatuiesc
Consiliul local Caiuti.

Nr. 4949/11.06.2014
REFERAT CONSTATATOR
Cu privire la demisia d-lui Hoza Marian din functia de consilier local in
C.L. Caiuti
Avand in vedere prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor
locali;
Analizand comunicarea Organizatiei Judetene a P.S.D. nr.
102/10.06.2014 prin care se ia act de demisia susnumitului si propune spre
validare consilierul supleant MANOLE DUMITRU .
Se constata ca mandatul d-lui Hoza Marian inceteaza inainte de expirarea
duratei normale a acestuia, conform documentelor justificative mentionate mai
sus.
Primar,
Iulian Durlan

Secretar,
Capatina Ramona

