ROMANIA
JUDETUL TIMI$

CONSILruL LOCAL $AG
HOTARAREA

Nr.40/ 29.11.2016
a unui
privind incetarea , prin demisie, a unui mandat de consilier local,si declararea vacanti
mandai de consilier local in cadrul Consiliului Local al Comunei $ag

29.I1.2016,
Consiliul Local al Comunei gag intrunit in gedinla ordinard din data de
pentru luna noiembrie
Av6nd in vedere propunerea d-lui Ivan Valentin - Pregedinte de qedinld
demisia d-lui Precup Andrei
2016, cu privire la emitirea unei hotdrdrii prin care sd se ia act de
Daniel din funclia de Consilier local PNL Ei sd se declare locul vacant'

-

in u.ma disculiilor in plenul ;edinlei Consiliului Local $ag din data de 29 '11.2016

.

in conformitate cu prevederile art.9, ahn.2,lit' a), art.10 Ei ale art. 1
privind Statutul ale;ilor iocali, cu modificdrile ;i completdrile ulterioare, c
art.77 din Regulamentul de organizare Ei funclionare al consiliului Local
$ag nr. 81 15.07.2016.

din Legea nr' 2r5
in temeiul prevederilo r art. 36 alin.(1), art. 45alin.(1) 9i art. I 15 alin.(1) lit' b)
privind administratia publicd local6, republicatd, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare,

HorAnA$rE:
Art.l. Se ia act de incetarea, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului
Precup Andrei - Daniel, Partidul Nalional Liberal'
Local al
Art. z. Locul ocupat de domnul Precup Andrei - Daniel in cadrul Consiliului
National
de pe lista Partidului
comunei $ag se declara vacant, el urmdnd a fi ocupat de supleantul
Liberal.
din
Art. 3. Secretarul comunei $ag va inainta Comisiei de validare a mandatelor de consilier
1122'06'2016,
nr'
cadrul Consiliului Local al .onlrnLi $ag, nominalizatd prin H'C.L. $ag
pe lista Partidului
de
supleantul
pentru
local
documentalia in vederea validarii mandatuluite consilier
National Liberal.
Art.4,

P

tezenla hotdrdre se comunicd

:

- Instituliei Prefectului Judelului Timig;
- Primarului comunei $ag;
- Domnului PrecuP Andrei
- Mass-media local

PRE$EDINTE DE

IVAN VA

NT

-

Daniel;

