ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ORLAT
Comuna Orlat , str. Avram Iancu , nr. 202 , tel/fax 0269/571104 , 0269/571455

HOTĂRÂREA
Nr. 35 / 2017
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al dlui Milea Ioan

Consiliul Local al Comunei Orlat , Judeţul Sibiu , întrunit în şedinţă ordinară la data de
19.06.2017
În aplicarea art. 45 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 , republicată ,
Luând act de expunerea de motive la proiectul de hotărâre inițiat privitor la încetarea de drept,
a mandatului de consilier local în cadrul autorității deliberative din Comuna Orlat al dlui Milea Ioan ,
urmare a decesului , conform certificat deces seria DC nr. 495630 eliberat de SPLCEP Orlat la data de
08.06.2017 , precum și referatul constatator semnat de Primarul și secretarul Comunei Orlat,
Ținând seama de dispozitiile art. 9 alin (2) lit. i) , alin. (3) , art. 12 alin. 1 și 2 din Legea nr.
393 / 2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare ,
Având avizul comisiilor de specialitate constituite la nivelul autoritățtii deliberative din
Comuna Orlat ,
Având în vedere prevederile art. 36 alin. 1 și ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administraţiei
publice locale nr. 215 / 2001 , republicată ,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 :
Consiliul Local al Comunei Orlat , județul Sibiu , constată încetarea de drept , prin deces, a
mandatului de consilier local al domnului Milea Ioan, consilier local în Consiliul Local al Comunei Orlat,
ales la data de 5 iunie 2016 din partea Partidului Naţional Liberal – Filiala Judeţeană Sibiu.
Art. 2 :
Se declară vacant un loc de consilier local în Consiliul Local al Comunei Orlat , județul Sibiu
, de pe lista Partidului Naţional Liberal – Filiala Judeţeană Sibiu.
Art. 3 ( 1 ) : Prezenta hotărâre se comunica prefectului județului Sibiu în vederea exercitării controlului
cu privire la legalitate , și se aduce la cunostința publica prin grija secretarului comunei Orlat .
( 2 ) : Se încredințe ază primarul Comunei Orlat cu ducerea la îndeplinire a dispoziți ilor prezentei
hotărâri .
Adoptată la Orlat , data : 19 iunie 2017
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
CONSILIER:
ALBU ILIE
CONTRASEMNEAZĂ ,
SECRETAR COMUNA ORLAT ,

VULEA MONICA – ELENA

TOTAL CONSILIERI
13
PREZENŢI
PENTRU
ÎMPOTRIVĂ
ABŢINERI
5EX: 1EX DOSAR ŞEDINŢĂ
1 EX INSTITUŢIA PREFECTULUI
1 EX PRIMAR
1 EX DOSAR HCL
1 EX SECRETAR

