CONSILIUL LOCAL
COMUNA GOLEŞTI
JUDETUL VALCEA
HOTĂRÂREA nr. 21
Cu privire la: încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului
DIMA CONSTANTIN COSMIN din cadrul Consiliului Local al Comunei
Golesti, judetul Vâlcea, prin demisie
Consiliul Local al comunei Golesti judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara in
data de 16.09.2016, la care participa un numar de 8 consilieri din totalul de 11 in
functie;
Văzând că potrivit hotărârii consiliului local cu nr. 4 din 01.07.2016, a fost ales
preşedinte de şedintă domnul Bănescu Gheorghe.
Luand in dezbatere:
- proiectul de hotarare, expunerea de motive a Primarului comunei Golesti si
raportul secretarului comunei prin care se aduce la cunostiinta faptul ca domnul DIMA
CONSTANTIN COSMIN si-a inaintat demisia din functia de consilier local, din
partea PNL, prin cererea nr. 4174/13.09.2016;
-raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local prin
care se acorda aviz favorabil proiectului de hotarare initiat;
Tinand cont si de raportul de avizare privind legalitatea intocmit de secretarul
localitatii;
In temeiul art. 9 alin. 2 lit.a din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor
locali si art. 45 alin. 1 si art. 115 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare , Consiliul Local
al Comunei Goleşti, adopta cu un numar de 8 voturi «pentru », cu un numar de __
voturi «impotriva », urmatoarea ;
HOTĂRĂRE:
Art.1. Se ia act de demisia domnului consilier local DIMA CONSTANTIN
COSMIN si se constata incetarea de drept a mandatului prin demisie.
Art.2. Se declara vacant locul de consilier local al domnului DIMA
CONSTANTIN COSMIN.
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica domnului DIMA CONSTANTIN
COSMIN, primarului comunei Goleşti şi Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea, în
vederea efectuării controlului legalitătii, prin grija secretarului comunei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BĂNESCU GHEORGHE
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