
                                    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind constatarea încetării prin demisie, înainte de expirarea duratei normale a mandatului,  

a calității de viceprimar al comunei Daia, județul Giurgiu, a domnului Mihai Petre 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

întrunit în şedinţă ordinară, 

 

 Având în vedere:  

-demisia din funcția de viceprimar al comunei Daia, județul Giurgiu, depusă de domnul Mihai Petre 

și înregistrată la Primăria comunei Daia cu nr.798/07.02.2018;  

-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr.823/07.02.2018; 

- expunerea de motive a consilierilor locali ai comunei Daia nr.917/13.02.2018; 

-raportul de specialitate al secretarului comunei nr. 883/09.02.2018; 

- raportul comisiei de specialitate juridica și apararea ordinii publice nr. 16/26.02.2018; 

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Daia nr. 5/23.06.2016 privind alegerea viceprimarului 

comunei Daia, județul Giurgiu; 

-H.C.L. nr. 7/28.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a consiliului 

local al comunei Daia, judeţul Giurgiu, modificată prin HCL nr.73/20.12.2017;   

-prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-prevederile O.G. nr. 35 din 30 ianuarie 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare 

şi funcţionare a consiliilor locale, actualizată; 

-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

  

În temeiul  art.115 alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

   Art.1 (1) Se ia act de demisia din funcția de viceprimar al comunei Daia, județul Giurgiu, a 

domnului Mihai Petre. 

 (2) Domnul Mihai Petre își păstrează statutul de consilier local în Consiliul Local al comunei 

Daia, județul Giurgiu, din partea ALDE. 

 Art.2 Se declară vacantă funcția de viceprimar al comunei Daia, județul Giurgiu.  

  Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului-Judeţul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Primarului comunei Daia, ALDE și domnului Mihai Petre, se va 

afişa pe site-ul și la sediul primăriei, pentru aducerea la cunoştinţă publică. 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                              Contrasemnează, 

                                                                                                 SECRETAR, 

      IVAN PETRE                                                                  BREBENEL AURELIA 
 

                                         
Daia, 28.02.2018 
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Adoptată cu _9__voturi pentru, _-__voturi împotrivă şi _-__abţineri din totalul de _9__consilieri prezenți 

 

 

 


