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JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

 

 

 

                                 HOTĂRÂRE 

      privind încetarea de drept a mandatului de consilier al domnului Barbu Vasile Mihail şi declararea 

locului de consilier local vacant 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

întrunit în şedinţă ordinară, 

 

 Având în vedere: 

-expunerea de motive a primarului comunei Daia, înregistrată la nr. 6930/04.12.2017; 

-referatul constatator al primarului şi secretarului comunei Daia, înregistrat la nr.7056/08.12.2017; 

- procesele-verbale ale şedinţelor ordinare ale Consiliului local al comunei Daia desfăşurate în data de 

28.09.2017, în data de 30.10.2017 şi în data de 15.11.2017; 

- adeverinţa medicală înregistrată la Primăria comunei Daia sub nr. 6526/14.11.2017; 

- procesul-verbal încheiat la data de 15.11.2017 de către comisia formată din domnul Mihai Petre, viceprimarul 

comunei Daia şi consilierii locali, Zlotea Ilie şi Mihai Buzică; 

- adresa medicului Dumitrescu Fănica înregistrată la Primăria comunei Daia sub nr. 6633/17.11.2017 

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Daia nr.3/23.06.2016; 

-raportul de avizare al comisiei juridică şi apărarea ordinii publice, înregistrat la nr. 7311/19.12.2017; 

-prevederile art. 9 alin.(2), lit.d), alin. (3) şi ale art.12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 În temeiul art.45, alin.(1) şi al 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.l. (1) Se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Barbu Vasile 

Mihail, din cadrul Consiliului Local al comunei Daia, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca 

urmare a lipsei nemotivate de la trei şedinţe ordinare consecutive ale consiliului local. 

 (2) Se declară vacant locul de consilier local deţinut de domnul Barbu Vasile Mihail, ales la data de 

05.06.2016 pe lista Partidului Naţional Liberal. 

 Art.2 Prezenta hotărâre poate fi atacată de domnul Barbu Vasile Mihail la instanţa de contencios 

administrativ, conform Legii nr.544/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, în termen de 10 zile de la comunicare.  

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

controlului de legalitate, Primarului comunei Daia, domnului Barbu Vasile Mihail, Partidului Naţional Liberal 

şi se va afişa la sediul primăriei şi pe site-ul primăriei, pentru aducerea la cunoştinţă publică. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                   Contrasemnează, 

                                                                                                 SECRETAR, 

      TĂNASE IONEL                                                               BREBENEL AURELIA 
 

 

 

Daia, 20.12.2017 

Nr. 70 

 

Adoptată cu _10__ voturi pentru, _-__voturi împotrivă şi _-__abţineri 


