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voturi "pentrg" , "impotriva" r"abtineri"
f ain d consilieri prezenti la sedinta
Prezentahotarare a fost adopta

ROMANIA
ruDETUL CALARASI
COMUNA ULMU
CONSILIUL LOCAL

si 9 consilieri in functie

HOTANANP
prin care se ia act de incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de
consilier local al domnului TRICA LUCIAN si vacantarea mandatului de consilier local

Consiliul local al comunei Ulmu, judetul Calarasi intrunit in sedinta ordinara in data de
oo
27.04.2018, ora l0
Avdnd in vedere:
prevederile art.9, alin (2) lit. d) qi alin. (3), art. 12 din Legea nr.39312004, privind
Statutul alegilor locali, cu modificdrile gi completlrile ulterioare;
prevederile Legii nr. ll5 din l9 mai 2015 (*actualizat6*) pentru alegerea autoritdtilor
administraliei publice locale, pentru modificarea Legii administraliei publice locale nr.
Z15l20Ol, precum gi pentru modificarea gi completarea Legii nr. 39312004 privind
Statutul alegilor locali;
referatul n:. 956102.04.2018, intocmit de primarul comunei Ulmu si secretarul comunei
Ulmu;
expunerea de motive
969103.04.2018;

proiectului

de

initiata de Primarul

hotarare, initiat

comunei

de Primarul

comunei

Ulmu inregistrata sub

nr

Ulmu inregistrat sub

nr

970103.04.2018;

avizele comisiiior de specialitate din cadrul Consiliului local Ulmu nr' 1019,1020 din
12.04.2018 si 1 039/ I 6.04.2018;
- hotarare Consiliului Local nr.3121.02.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta al
Consiliului Local Ulmu pentru o perioadd de trei luni(februarie 2018 - aprilie 2018);
- prevederile art. 69 din Ordonanta nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizatd*) pentru
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare gi funclionare a consiliilor locale.
ii t.rn.iur ui. qs alin. (l) din Legea nr.2l5l2O0l, privind administra(ia publicd local[,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

-

HOTAnA$rE:
a mandatului
Se ia act de incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale
local'
de consilier
de consilier local al domnului Trica Lucian si vacantarea mandatului
Local al comunei
Consiliului
in
cadrul
Lucian
Trica
ocupat de domnul

Art.1

At12 Locul
vacant, el urmand a
declar[
Ulmu se
Liberal.

fi

ocupat de supleantul de pe lista Partidului National

Art. 3 Secretarul comunei Ulmu va inainta Comisiei de validare a mandatelor de
consilier din cadrul Consiliului Local al comunei Ulmu, nominalizata prin HCL nr.
15124.06.2016, documenta{ia in vederea validdrii mandatului de consilier local pentru supleantul
Organizafia municipal5 Calarasi.
de pe lista Partidului National Liberal

Art.

4

-

Secretarul comunei Ulmu, va comunica prezenta hotarare persoanelor si

autoritatilor interesate.
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