ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.111
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data
de 30.06.2011, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.932/23.06.2011, de către primarul
oraşului Ocna Mureş.
Luând în dezbatere Proiectul de hotărâre privind încetarea de drept, prin demisie, inainte de
expirarea duratei normale a mandatului,a calităţii de consilier local a domnului Păştină Aurel, ales
consilier local la alegerile din iunie 2008 pe listele PD-L, proiect iniţiat de către primarul oraşului
Ocna Mureş.
Vazand: referatul constatator al primarului şi respectiv secretarului oraşului Ocna Mureş privind
încetarea mandatului de consilier al domnului Păştină Aurel, înregistrat la Primăria oraşului Ocna
Mureş cu nr. 8047/28.06.2011;
Având în vedere dispoziţiile cuprinse în Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia
publică locală, republicata in anul 2007, cu modificările ulterioare,coroborata cu art. 9, alin. (2),
lit.a), art. 10 şi art.12 din Legea nr. 393/28.09.2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi
completările ulterioare şi Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi
sancţionarea corupţiei, cu modificările ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: - Se ia act de încetarea de drept, prin demisie, inainte de expirarea duratei normale a
mandatului, a calităţii de consilier local a domnului Păştină Aurel şi implicit din funcţia de membru
al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş .
Art.2: - Declară vacant locul de consilier local al oraşului Ocna Mureş, ocupat până la această de
domnul Păştină Aurel.
Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul oraşului
Ocna Mureş, prof. Dragut Augustin Iosif.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judetul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Serviciul buget-contabilitate,resurse umane, informatizare din cadrul aparatului de specialitate
al primarului oraşului Ocna Mureş;
- Filiala PD-L Ocna Mureş;
- Domnului Păştină Aurel;
Ocna Mureş, 30.06.2011
PRESEDINTE DE SEDINTA,
ING. MAN FLORIN AUGUSTIN

PSN/PSN
EX:7;ANEXE:0;

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR ORAŞ
JR. FLORINEL NICOARĂ

NOTA:Consilieri in functie:17; Prezenti:16; Voturi ,,pentru”:12.
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