ROMANIA
CONSILIUL LOCAL SINESTI
JUDETUL IASI

H O T A R A R E A Nr. 13
Prin care se ia act de incetarea de drept a mandatului de consilier local
al domnului CARP MIHAI si declararea ca vacant a locului de consilier local
ca reprezentant al Partidului Conservator
- Consiliul local Sinesti judetul Iasi,
- Avand in vedere referatul nr1182 .din data de 17 aprilie 2007 prin care
primarul aduce la cunostinta consiliului local situatia consilierului Carp Mihai care din motive
personale a plecat din comuna la lucru in strainatate pentru o perioada nedeterminata, fapt pentru
care a absentat la mai mult de 3 sedinte ordinare consecutive facand ca astfel sa intre sub incidenta
prevederilor articolelor:9 alin.2 lit.d) din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali si 64
alin.2 lit.d) din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local Sinesti judetul Iasi,
aprobat prin Hotararea de consiliu local nr.22 din 14 iulie 2006, care ambele prevad incetarea de
drept a calitatii de consilier:
- In baza prevederilor:
- art.9 alin.3 si ale art.12 din Legea nr.393/2004 –privind Statutul alesilor locali,
-art.66 din regulamentul de organizare si functionare a consiliului local Sinesti judetul Iasi,
- In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,

HOTARASTE
- Art. 1. –Se ia act de incetarea de drept a mandatului de consilier local
al domnului CARP MIHAI ca efect al aplicarii art.9 alin.2 lit.”d” din Legea nr.393 din
28 septembrie 2004-privind Statutul alesilor locali:
- Art. 2. –Se declara vacant locul de consilier local ca reprezentant al
Partidului Conservator.
- Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare:
-Primarului comunei, spre stiinta,
-Institutiei Prefectului judetului Iasi pentru controlul legalitatii:
-Partidului Conservator –Filiala judeteana Iasi:
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