
 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind  încetarea de drept a calității de consilier local al d-lui Răbîncă Ionuț-Lucian  și declararea locului de consilier 

local în cadrul Consiliului Local al comunei Daia, vacant 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  DAIA, JUDEŢUL GIURGIU 

 

Având în vedere: 

 

-demisia d-lui consilier Răbîncă Ionuț-Lucian înregistrată sub nr. 543/31.01.2017 

-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 592/ 2017 

-referat constator nr.593/2017 

 -prevedrile art.9, alin.2, lit„a„alin.3, art.10,  art.12, alin.1-2 din Lg.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 

modificările și completările ulterioare; 
-prevederile art.69 din anexa nr.1 a O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de  organizare și  

funcționare a consiilor locale, cu modificările și completările ulterioare; 
-prevederile art.100, alin.33 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 

pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare ; 

    
In temeiul art.45, alin.1,art.115(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.Se  constată încetarea de drept a calității de consilier local al d-lui Răbîncă Ionuț-Lucian  și declararea 

locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Daia, vacant . 
 

 Art.2. Locul vacant de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Daia urmând a fi ocupat de 

supleantul aflat pe lista Partidului Social Democrat. 

 

 Art.3.Prezenta  hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către secretarul comunei Daia, care va înainta Comisiei de 

validare a mandatelor de consilieri din cadrul Consiliului local Daia, nominalizată prin H.C.L. nr.1/23.06.2016, 

documentația în vederea validării mandatului de consilier local pentru supleantul de pe lista  Partidului Social Democrat. 
 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   , 

pentru, SECRETAR, 

TUDORACHE  MARIN              ȘTEFAN ELENA 
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 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  9 voturi pentru din totalul de 11 consilieri ai Consiliului Local al comunei Daia , 

județul Giurgiu 


