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CONSILruL LOCAL SALCUTA

HOTARAREAI\tR 2I2O1I
privind constatarea incetarii de drept a mandatului unui consilier local, vacantarea locului acestuia ia

Consiliul local si validarea mandatului de consilier local al domnului Tudor $tefan

Consiliul local al comunei S6lcula, judelul Dolj, intrunit ?n gedinla extraordinar6 din data
de 31.01.2011.

AvAnd in vedere :

Cererea de demisie din functia de consilier local,inaintati de catre domnul Icd Bonciu-Dumitru;
Referatul primarului comunei Sdlcula prin care se constata incetarea de drept a mandatului de

consilier al domnului Ic[ Bonciu-Dumitru;
Procesul-verbal al Comisiei privind validarea mandatelor de consilier local;

Prevederilor art.9, al.(2),lit.a) si alin.(3) din Legea nr.39312004, privind Statutul alesilor locali ,

referitor la incetarea de drept a calitdlii de consilier local, inainte de expirarea duratei normale a

mandatului;
Prevederile art.6, alin. (2) qi (3) din Legea nr.39312004 privind Statutul alegilor locali, referitor la

validarea mandatului de consilier local;
In temeiul prevederilor art.36, alin.9 si art.45 din Legea nr.21512001 ,privind administratia

publica locala, republicata, modificatd, modificatd qi completatd,

HOTARASTE:

Art.l.- Se constata incetarea de drept a mandatului domnului consilier Icd-Bonciu Dumitru.
Art.2"-Se declara vacant locul domnului consilier Icd-Bonciu Dumitru , in Consiliul Local a

comunei Sdlcufa.
Art.3.-Se valideazl mandatul de consilier local al domnului Tudor $tefan , pe locul rdmas vacant

in urma incetdrii mandatului de consilier al domnului Icd-Bonciu Dumitru .

Art.4.-Domnul Tudor $tefan va fi membru in comisia de specialitate " activitSli economice
financiare, muncl qi protecfie social6, protecfia copilului gi disciplind" a Consiliului Local al comunei
Sdlcufa.

Art.S.-Secretarul comunei va comunicaprezerrtahotdr6re domnului Tudor $tefan, primarului
comunei Sdlcuta qi Instituliei Prefectului Judefului Dolj ,pentru controlul legalitdjii.
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Adoptatd in gedinla din data de 31.01.201 1

cu un numir de 9 voturi din numErul total de 11 consilieri in functie.


