RonaANta
JUDETUL, NEAMT
coNSrLruL LocAL AL coMtrNpr

raRcAu

H O TARARE

privind constatarea incetdrii de drept a mandatului unui consilier local
Consiliul local al comunei Tarc[u, judeful Neamt;
Avdnd in vedere prevederile arr. 9 gi 10 din Legea nr. 39312004, privind
Statutul alegilor
locali, cu modificdrile qi completdrile ulterioare precum qi preveder
ile
,,Regulamentului-cadru de

organizare

Si funclionare a consiliilor locale", aprobat prin Ordonanla Guvernului nr.

3512002. cu

modifi cdrile qi completdrile ulterioare

urmare a renunldrii la mandatul de consilier local a domnului Gdind Iulian
prin declaralia
inregistratd sub nr. 5.24210r.07,2016, ca urmare a alegerii gi validdrii
sale in funcfia de primpr al
comunei Tarcdu;

Jindnd cont de prevederile art" 9l alin. (3) din Legea nr. 16112003, privind unele m{suri
pentru asigurarea transparenlei in exercitarca demnitalilor publice,
a firncfiilor publice $i in mediul
de afaceri, prevenirea 9i sanclionarea corup{iei, cu modificarile qi completdrile
ulterioare;

in temeiul art.36 alin. (1), alin. (9) qi ale aft.45 alin. (1) din Legea administrafiei puhlice
Iocale nr.2r512001, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

HOTARAgTE:
Art'

I

Constatd incetarea de drept, prin demisie, a mandatului <ie consilier local
a domnului
Gdind Iulian, ca urnare a opfiunii acestuia de a ocupa funLclia de primar
al comqnei
Tarcdu.

Art' 2 Se declar[ vacant locul de consilier local in cadrul Consiliului local al
comqnei
Tarcdu, ocupat de cdtre domnul Gdind Iulian, care a candidat la alegerile
loqale din
luna iunie 2016 pe listele Partidului Social Democrat, unndnd ,u u".rtu
sd fie ocupat,
in condiliile legii, de prima persoand declarutd,supleant pe lista de candidali a ace'stui
partid.

Art' 3 Secretarul comunei va comunica prezenta hotdrdre plimarului, Instituliei prefectrlrlui
judelului Neamf autoritdfilor qi persoanelor interesate, gi
o va aduce la cunogtjnld
pubiicd prin afiqaj ia sediul primdriei

.

mneazd pentru legalitate,

Nr. 41 din 29 iulie 2016
Numdr consilieri locali infunclie 13
Hotdrdrea a fost adoptat[ in gedinfa ordinard a Consiliului local
al comunei Tarcf,u
cu un numdr de 12 voturi penfru, I ab{ineri gi 0 voturi impotrivd
din totalul de l3 consilieri prezenti

