JUDETUL IALOMITA
COMUNA SALCIOARA
SECRE'IAR

Nr.

I

2016
Se aprobd,

PRIMAR,
REFERAT
Baza lessld:

functionare

a consiliilor

locale, cu modfficarile si completarile ulterioare;

modific ar ile s i c ompl etari le ulter ioar e ;
c

ompletar ile ulterioar

AvAnd

e.

in vedere demisia inaintatd de domnul Anghel Nrcolae , consilier local in cadrul Consiliului

Lcrcal al comunei Salcioara , inregistratd sub numdrul 2167128'09.2016;

Si urmatoarele considerente

:

Art. 69 din Ordonanta Guvernului nr. 35t2OO2 prevede posibilitatea ca orice consilier local sa poata
cu
dermisiona prin cerere scrisd adresatd consiliului, caz in care solulionarea cererii se face in conditiile 9i
procedura stabilite de Legea nr. 393/2004, privind Statutul alegilor locali, cu modificarile si completarile
ullterioare.

Art.9, atin (2) tit. a), alin. (3) 9i art. 12 alin. (1) din Legea nr. 393/2004, privind

lor:ali, modificatd gi completatd, precizeaza faptul cd

Statutul alegilor

in urma demisiei unui consilier local, calitatea acestuia de

cqnsilier local inceteazi de drept, iar locul acestuia in consiliul local se declara vacant.

din legea mai sus-mentionata, atribuie in sarcina secretarului si primarului,
intocmirea si semnarea referatului constatator, prin care se ia act de demisia consilierului local. Referatul,
Ati. 12 alin.

(2)

proiectuluide hotarare.
impreuna cu actele justificative, constituie bazain ceea ce priveste initierea

LEGEA 67t2004, pentru alegerea autoritdlilor administratiei publice locale,
posturtle vacante de
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, face precizari asupra faptului ca,
pe liste' daca pana la data
consilier local, pot fi ocupate de catre supleanti, in ordinea in care sunt inscrisi

Art. 96 alin. (g)

din

supleantii'
validarii mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidul politic pe listele cdrora au candidat
fac parte din partidul politic
confirmd in scris, sub semndtura conducerii jude[ene a partidului politic, ci supleanlii
rerspectiv.

Art. 31 din Legea 215t2001, privind administralia publicd locald, republicata, cu modificarile

si

mandatelor de consilier
c<lmpletarile ulterioare, face precizari asupra modului in care se realizeaza validarea
local.

privind
Fate de aceste considerente, vd rugdm ca, in conformitate cu dispozitiile Legii 39312004
din functia de consilier
Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare, sa luati act de demisia
privind c;onstatarea incetdrii
local inaintata de domnul Anghel Nicolae si sd promovali proiectul de hotdrAre
si vacantarea locului de consilier local'
d,e drept a mandatului de consilier local a domnului Anghel Nlcoilae

SECRETARUL COMUNEI SALCIoARA
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