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HOTARAREA Nr. 35/27.06.201 9
prin care se ia act de demisia consilierului local
RACOVITA LAURENTIU CONSTANTIN si vacantarea mandatului de consilier local

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROSCANI, lesal constituit,

intrunit la

lucrerile gedinlei ordinare din data de 27 luNlE 2019,

Avdnd in vedere
ln temeiul prevederilor aft. 45 din legea administratiei publice locale nr. 215/2001 ,
republicatd, cu modificdile $i comdeEile ulterioare;
ln baza expunerii de motive, intocmita de Primarul comunei Roscanil, in calitate de
initiator al proiectului de hotarare, inregistrata sub nr. 193/03.06.2019;
Avand in vedere Referatul nr. 191/2019, intocmit de secretarul comunei Roscani;
Avdnd in vedere demisia prezentate de domnul Racovita Laurentiu-Constantin,
inregishati la Consiliul Local al comunei Roscanil sub nr. 190/03.06.2019;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Roscani;
- votul liber exprimat de catre toti consilierii prezenti in cadrul sedintei, 9 VOTURI
PENTRU;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 54412001

, privind liberul acces la informatii

de
interes public;
in conformitate cu prevederile art. 9, alin (2) lit. a) 9i alin. (3), art. 10 9i art. 12 din Legea
nr. 393/2004, privind Statutul alegilor locali, cu modificirile 9i complet5rile ulterioare;
ln baza prevederilor art. 100 alin. (33) din Legea 11512015, pentru alegerea autorit5lilor
administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.21512001,
precum gi pentru modificarea gi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alegilor locali,,
cu modificarile si completarile ulterioare;
AvSnd in vedere prevederile Legii nr. 54412001, privind liberul acces la informatii de
interes public;
1n temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr.21512001 , privind administralia publice locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HorAnASre:
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Consiliul local ia act de demisia inaintata de domnul Racovita LaurentiuConstantin, consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Roscani ca urmare a demisiei
depuse.
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Locul ocupat de domnul Racovita Lau rentiu-Constantin in cadrul Consiliului
Local al comunei ROSCANI se declare vacant, el urmand a fi ocupat de supleantul de pe lista
Partidului Social Democrat.

Secretarul comunei Roscani va inainta Comisiei de validare a mandatelor de
comunei Roscani, nominalizata prin HCL nr.
consilier din oadrul Consiliului Local
1122.06.2016, documentatia in vederea validarii mandatului de consilier local pentru supleantul
de pe lista Partidului Social Democrat - organizatia Roscani.
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Secretarul comunei Roscani va comunica in copie prezenta hotirAre:
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PRE$EDINTE DE
Consr
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lnstitutiei Prefectului judetului lagi;
Primarului comunei Roscani;
Comisiei de validare a mandatelor de consilier local din cadrul
Consiliului local al comunei Roscanil;
Domnului RacovitaLaurentiu-Constantin;
Compartimentului Resurse umane;
Organizatiei judetene a PSD lasi
CompartimentuluiFinanciarContabil;
Mass-media.

Contrasemneaze pentru legalitate,
Secretar. Petcu Mihaela
(semndtura)

