ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRAJDURI
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Iftime Vasile
Consiliul Local al comunei Grajduri, judeţul Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de
25.03.2020
In conformitate cu prevederile art.204, alin.(2), lit.j, alin(5), alin (8), alin. (12) și
art. 602 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Având în vedere Ordinul Prefectului județului Iași nr. 42/14.02.2020 prin care se constată
încetarea de drept a mandatului de consilier local a domnului Iftime Vasile, membru în
Consiliul local Grajduri, județul Iași, înainte de expirarea duratei normale a acestuia.
Având în vedere raportul compartimentului de resort, întocmit de secretarul general al
UAT comuna Grajduri;
Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre;
Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei
Grajduri;
Expunerea de motive a domnului Primar, Constantin Zamfirache, inițiatorul proiectului
de hotărâre;
Prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu
modificările și completările ulterioare;
Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
republicată, privind transparența decizională în administrația publică;
În temeiul art. 196, alin.(1), lit. a) și art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;
HOTĂRĂŞTE:

ART.1 Se ia act de încetarea mandatului de consilier local din cadrul Consiliului Local
al comunei Grajduri, județul Iași al domnului Iftime Vasile, în conformitate cu Ordinul
Prefectului județul Iași nr. 42/14.02.2020.
ART.2 Se declară vacant locul de consilier local al domnului Iftime Vasile.
ART.3.Primarul comunei Grajduri va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotărâri prin compartimentele de specialitate.
ART.4.

Prezenta hotărâre se va comunica în termenul legal Instituției Prefectului

județului Iași, Primarului comunei Grajduri, Partidului Național Liberal, - Filiala Iași și
domnului Iftime Vasile, va fi afisata pe site- ul şi la sediul primariei.

.
Inițiator,
Primar,
Constantin Zamfirache

Avizat pentru legalitate,
Secretar general, Delia Macovei

