ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA CHETANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

HOTĂRÂREA Nr. ____
din 30 septembrie 2008
privind constatarea încetării de drept a mandatului
de consilier local al D-rei Chetan Valeria
Consiliul Local al comunei Chetani,judetul Mures,în sedinta ordinară
Văzând referatul constatator nr. 2336/24.09.2008 al primarului comunei Chetani,
Având în vedere prevederile art.9 alin.(2) lit. b), alin.(3) din Legea nr.393/2004 privind
Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, art. 88 alin.(1) lit.(c) art.91 alin.(3)
din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea
demnităţilor publice, a functiilor publice şi în mediul de afaceri,prevenirea şi sancţionarea
coruptiei,precum şi prevederile art.4 alin.(2) lit. (b) din Regulamentul de Organizare şi funcţionare
a Consiliului Local al comunei Chetani , aprobat prin Hotărârea nr.4 din 08.02.2008 a Consiliului
Local Chetani,
În temeiul art.45 şi art.115 alin.(1) litera (b) din Legea 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

h o t ă r ă ş t e:
Art.1. Se constată încetarea de drept , înainte de termen, a mandatului de consilier local în
cadrul Consiliului Local al comunei Chetani a D-nei CHETAN VALERIA, ca urmare a ivirii stării de
incompatibilitate şi declară vacant locul acestuia.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică D-nei CHETAN VALERIA
comunei.

prin grija secretarului

Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ în termen
de 5 zile de la adoptare,sau,în caz de absenţă de la şedinţă,de la comunicare
Art.4. De executarea prevederilor prezentei hotărâri răspunde dl.Crefelean Ioan – secretar.

PREŞEDINTE,
ACHIM VUCU SORIN

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR,
IOAN CREFELEAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA CHETANI
CONSILIUL LOCAL
Nr.2336 /24.09.2008

REFERAT
privind proiectul de hotărâre privind încetarea de drept
a mandatului de consilier local a D-rei CHETAN VALERIA
Având in vedere faptul ca D-na HETAN VALERIA, consilier in Consiliul Local al
comunei Chetani la alegerile locale din iunie 2008 din partea PD-L, cu data de 1
septembrie 2008 a fost numită in functia de Consilier personal al primarului,prin
cererea depusa la Consiliul local si-a exprimat dorinta de a functiona ca şi consilier al
primarului, renunţând la mandatul de consilier local pe perioada îndepliniri functiei
de consilier personal al primarului,
În conformitate cu prevederile art.9 alin.(2) lit. b), art.9 alin.(3), art.12 alin.(1)
art.12 alin.(2) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali,cu modificarile si
completarile ulterioare, art.88 alin.1 lit.(c), art.91 alin.(3) din Legea nr.161 din
19.04.2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea
demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri,prevenirea si
sanctionarea coruptiei, şi ale art.(4) alin.2.lit. (b) din Regulamentul de Organizare şi
funcţionare a Consiliului Local al comunei Chetani, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Local al comunei Chetani nr.4 din 08.02.2008 mandatul de consilier local încetează
de drept înainte de termen in caz de incompatibilitate.
Având în vedere dispoziţiile art.9 alin.(3),12 alin.(1) si (2) din Legea
nr.393/2004, precum şi cele ale art.4 alin.(2) lit.(b)
din Regulamentul de
organizare şi funcţionare a Consiliului Local , care stabilesc că încetarea de drept a
mandatului de consilier local se constată de către Consiliul Local , prin hotărâre
adoptată în prima şedinţă ordinară, la propunerea primarului sau a oricărui consilier,
hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului
în cauză,
Propunem Consiliului Local să ia act de încetarea de drept a mandatului de
consilier local a d-rei CHETAN VALERIA şi să declare vacant locul acestuia, conform
proiectului de hotărâre anexat.
PRIMAR
CUCERZAN MARIUS

SECRETAR,
CREFELEAN IOAN

