COMUNA VITOMIREŞTI, JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VITOMIREŞTI
PRIMĂRIA
Str. Libertăţii nr. 146, tel. 0249 46 93 14, fax : 0249 46 93 36, E-mail: panaitcrstn@yahoo.com

HOTĂRÂRE
Nr. 21 / 30.04.2014
CU PRIVIRE LA:
o Încetare mandat de consilier local
AVÂND ÎN VEDERE:
 Cererea nr. 2588/11.04.2014 a domnului consilier Antonescu
Daniel prin care îşi anunţă demisia din funcţia de consilier local
din motive personale;
 Referatul nr. 2606/14.04.2014 întocmit de preşedintele
organizaţiei comunale a P.S.D. Vitomireşti;
 Adresa organizaţiei USL Filiala Olt cu nr. 55/30.04.2014 cu
privire la validarea mandatului doamnei Floroiu Mariana, aflată
pe lista de supleanţi a USL, pentru completarea Consiliului
Local Vitomireşti în urma vacantării unui post de consilier
local;
 Prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
cu modificările şi completările ulterioare;
 Prevederile Legii nr. 215/2001, republicată,
privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Raportul de specialitate nr. 2607/14.04.2014 prezentat de
secretar Cristina Chiţan;
 Proiectul de hotărâre nr. 2697/18.04.2014;
 Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local Vitomireşti.
În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VITOMIREŞTI, JUDEŢUL OLT
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. (1) Se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier
local, înainte de expirarea duratei normale, al domnului Antonescu Daniel.
(2) Se declară vacant locul consilierului local în cauză.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacată de consilierul local în cauză,
la instanţa de contencios - administrativ în termen de 10 zile de la
comunicare.
Art.3. Prezenta hotărâre se va înainta Instituţiei Prefectului – Judeţul
Olt, primarului localităţii, Preşedintelui Comisiei de validare a Consiliului
Local Vitomireşti, domnului Antonescu Daniel şi se va aduce la cunoştinţă
publică prin afişarea la sediul primăriei, precum şi pe pagina de internet.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER,
DRĂGUŞIN Ştefan

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Cristina CHIŢAN

