ROMANIA
JUDETUL CLUJ
COMUNA BELI$
CONSILruL LOCAL

HoTARAREA

NR.g

DIN 02 FEBRUARIE 2018
privind incetarea de drept a mandatului de consilier al domnului popsea Iosif-Razvan
Consiliul local al comunei Belis, judetul Cluj, intrunit in sedinta ordinara din
data de 02
februarie20l 8;
AvAnd in vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Belis, inregistrata sub nr. 360 din

25.01.2018;

- referatul constatator al primarului comunei Belis si al inlocuitorul secretarului
comunei
Belis, raportul de specialitate imegistrat sub nr.361 din 25.01.2018, prin care propune
adoptarea
unui proiect de hotarare privind incetarea mandatului de consilier- al domnului popsea
IosifRazvan, precum si avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul
Consiliului Local al
comunei Beli3;
In conformitate cu prevederile afi. 9, alin. (2) lit. ,,d", alin. (3) si art. 12 din Legea nr.
393/2004 privind Statutul aleqilor locali, cu modificdrile qi complet[rile ulterioare;
In temeiul att.45 alin. (l) 9i art. 115 alin. (l) lit. ,,b;'din Legea nr.2l5l200l privind
administralia publicd locali, republicatddl1flTtt,; completdrire irlterioare;

il
Art.1. Se ia act de incetarea de drept a mandatului de consilier local din cadrul Consiliului
local al comunei Belis al domnului Popsea Iosif-Razvan, inainte de expirarea duratei
normale a
mandatului, ca urmare a lipsei nemotivate de la trei sedinte ordinare consecutive
ale consiliului
local.
Art.2. Se declara vacant locul de consilier local detinut de domnul popsea Iosif-Razvan.
Art.3. Cu drept de contestatie la instanta de contencios administrativ, conform Legii nr.
54412004 - Legea contenciosului administrativ, cu modificarile si compleiarile ulterioaie,
in
termenul prevazut de lege.
Art. . Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica, prin afisare si se va comunica
Primarului comunei Belis, domnului Popsea Iosif-Razvan,Institutiei Prefectului
-judetul Cluj si
Partidului Social Romanesc, in termenul prevazut de lege.
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Prezenta hotarare a fost adoptata cu:
-Nr.consilieri alesi

-Nr.consil ieri prezenti

-Nr.voturi "pentru"
-Nr.voturi " impotriva "
-Nr.voturi " abtineri "
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