
ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL PERIEŢI

Judeţul Olt, comuna Perieţi, tel.0349/525000,0349/525000

HOTĂRÂRE
Ref. la: încetarea  de drept, prin dem isie, a m andatului de consilier local 

a domnului LUTĂ LAURENTIU.
A vând  în  v e d e re :

Demisia din funcţia de consilier local a d-lui Luţă Laurenţiu înregistrată sub nr. 
1485/04.07.2016;
referatul constatator prin care se propune a se lua act de încetarea de drept a 
mandatului de consilier local a d-Iui Luţă Laurenţiu;
raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, 
apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 
art. 9 alin. (2) lit. a) şi art. 10, art. 12 din Legea privind Statutul aleşilor locali 
nr. 393/2004 cu modificările şi completările ulterioare;
Regulamentul de Organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei 
Perieţi, judeţul Olt;

în tem eiul art. 36 alin 1, coroborat cu art. 45 şi art.115, a lin ţ i) ,  lit. b) din 
Legea Adm inistraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată cu m odificările şi 
com pletările  ulterioare

Articolu l 1. Consiliul Local al comunei Perieţi, judeţul Olt ia act cu privire la 
încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Luţă 
Laurenţiu ales pe lista UNPR şi în comisia de specialitate nr. 3 - Comisia pentru 
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor 
cetăţenilor.

Articolul 2. Se declară vacant mandatul consilierului prevăzut la art. 1, ca urmare 
a demisiei.

Articolu l 3. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului OU;
-Biroului Contabilitate;
-D-lui Luţă Laurenţiu;
-Organizaţiei Judeţene UNPR Olt;
-Secretarului comunei Perieţi, judeţul Olt, pentru ducerea Ia îndeplinire.
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Adoptată cu î l  voturi pentru, 0 împotrivă şi 0 abţineri dintr-un total de î l  voturi valabil exprimate ( î l  consilieri focali în funcţie)
în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Perieţi, judeţul Olt


