R O MAN IA
JUDETUL CALARASI
COMUNA DICHISENI
Cod 917050, comuna Dichiseni,
judeţul Călăraşi / cod fiscal: 3796713
Telefon 0242 31 36 37 / Fax 0242 70 04 01
e-mail: primaria.dichiseni @yahoo.ro

HOTĂRÂRE
privind constatarea încetării de drept prin demisie a mandatului
de consilier local al dnei Ganea Nicoleta
Consiliul local al comunei Dichiseni, judeţul Călăraşi întrunit în şedinţă ordinară în ziua
de 29.09.2017,

Având în vedere :
 Demisia din functia de consilier local, înregistrata sub nr. 3235 / 04.092017, a dnei Ganea
Nicoleta;
 Adresa nr. 26 / 09.09.20176 a Organizatiei județene Călărași a ALDE cu privire demisia dnei
Ganea Nicoleta și comunicarea următorului supleant potrivit rezultatelor alegerilor locale din 05
iunie 2016;
 Referatul constatator nr. 3707 / 22.09.2016 al Primarului comunei Dichiseni si al Secretarului
comunei Dichiseni;
 Prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia
publica;
 In conformitate cu prevederile art.9 alin.(2) lit.”a¹”, alin.(3),art. 10, art.12 din Legea nr.393/2004,
privind Statutul alesilor locali,cu modificarile si completarile ulterioare;
 Prevederile Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al comunei Dichiseni;
 Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Dichiseni, juridic,
invatamant şi buget;
In temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,adoptă următoarea

H O T Ă R Â R E:
Art.1. Se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al dnei Ganea Nicoleta,
înainte de expirarea duratei normale a acestuia, ca urmare a demisiei depuse, începând cu data de
01.09.2017.
Art.2. Declară ca vacant locul ocupat de dna consilier local Ganea Nicoleta, acesta urmând a fi
completat, in condițiile legii.
Art.3. Cu aceeasi dată încetează calitatea de membru a dnei Ganea Nicoleta din cadrul Comisiei
agricultură, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și
turism din cadrul Consiliului Local al comunei Dichiseni, acesta urmând a fi completat conform
prevederilor legale in vigoare.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului comunei: Primarului comunei
Dichiseni, dnei Ganea Nicoleta, Organizației Județene a ALDE Călărași, Instituției Prefectului județul
Călărași și o va aduce la cunostință publică prin afișare
PREȘEDINTELE SEDINȚEI,
Gheorghe VASILE

Nr. consilierilor în funcţie
Nr. consilierilor prezenţi
Nr. voturilor “pentru”
Nr. voturilor “împotriva”

Nr. 49 / 29.09.2017
Adoptată de Consiliul Local Dichiseni

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL COMUNEI,
Jr. Laura- Viorica PETRE
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