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H O T ~ R Â R E A nr. 39
prin care se ia act de demisia domnului Baicu Gheorghe, consilier local al Alian\ei
Electorale PSD - PNL ]i vacantarea mandatului de consilier local
Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a ordinar` din data
de 17.12.2012, la care au participat un num`r de 13 consilieri locali din totalul de 13 [n func\ie.
Respect@nd prevederile art.35 din Legea nr.215/2001, republicat`, prin HCL nr. 31 /
17.12.2012 a fost ales pre]edinte de ]edin\` dl. Tra]c` Flavius Iulian.
Luând [n dezbatere referatul constatator nr.3685/13.04.2009, [ntocmit de Secretarul ora]ului
B`ile Ol`ne]ti, precum ]i demisia prezentat` de dl. Baicu Gheorghe, consilier local din partea
Alian\ei Electorale PSD - PNL, [nregistrat` la nr. 17/11150/11.12.2012.
{n baza expunerii de motive a Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti asupra proiectului de
hot`râre, a avizului de legalitate dat de Secretarul ora]ului, precum ]i a rapoartelor de avizare ale
comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti.
{n conformitate cu prevederile art.9, alin.2, lit."a", alin.3 ]i art.12 din Legea nr.393/2004
privind Statutul ale]ilor locali, ale art.96 alin.9 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, precum ]i ale
Legii nr.52/2003.
{n temeiul art.36 alin.9 ]i art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administra\ia public`
local`, republicat`, adopt` urm`toarea
HOT~R^RE
Art.1 - Se ia act de demisia înaintată de domnul Baicu Gheorghe, consilier în cadrul
Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti.
Art.2 - Locul ocupat de domnul Baicu Gheorghe în cadrul Consiliului Local al ora]ului B`ile
Ol`ne]ti se declară vacant, el urmând a fi ocupat de supleantul de pe lista Alian\ei Electorale PSD PNL.
Art.3 - Secretarul ora]ului B`ile Ol`ne]ti va înainta Comisiei de validare a mandatelor de
consilier din cadrul Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, nominalizat` prin HCL
nr.1/17.06.2012, documentaţia în vederea validării mandatului de consilier local pentru supleantul
de pe lista Alian\ei Electorale PSD - PNL.
Art.4 - Se [mputernice]te cu aducerea la [ndeplinire a prezentei hot`râri Primarul localit`\ii.
Prezenta hot`r@re va fi comunicat` dlui. Baicu Gheorghe, Alian\ei Electorale PSD - PNL,
Organiza\ia jude\ean` V@lcea ]i Institu\iei Prefectului jude\ului V@lcea.
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