
ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 39   

privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului  

Gherghel Petru, membru al Partidului Național Liberal   

 

Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi întrunit la lucrările şedinţei ordinare din data 

de 26 iulie 2017; 

Luând act de faptul că în perioada martie - iunie 2017, domnul Gherghel Petru, membru al 

Partidului Naţional Liberal, a lipsit nemotivat atât de la ședințele comisiei de specialitate din care face 

parte, cât și de la cele patru ședințe ordinare ale Consiliului Local al Comunei Răducăneni;  

Având în vedere: 

- Referatul constatator şi proiectul de hotărâre, înregistrate sub nr. 4831/RG/2017, ale domnului Viorel 

Ilie - Primar al Comunei Răducăneni; 

- Avizul favorabil, înregistrat sub nr. 5173/RG/2017 al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 

Local al Comunei Răducăneni şi Referatul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr. 

5101/RG/2017; 

  În conformitate cu prevederile: 

- art. 9, alin. (2), lit. d), alin. (3) şi art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 

modificările şi completările ulterioare;   

 - art. 36, alin. (9) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,    

În temeiul: 

- art. 12, alin. (1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 

ulterioare;   

- art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,   

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 ARTICOL UNIC 

 

(1) Se constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calității 

de consilier local a domnului Gherghel Petru, membru al Partidului Naţional Liberal, urmare a lipsei 

nemotivate de la patru ședințe ordinare consecutive ale Consiliului Local al Comunei Răducăneni şi se 

declară vacant locul de consilier deţinut de acesta. 

(2) Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre domnului consilier menţionat la art. 1, 

precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii.   

 

Dată astăzi 26 iulie 2017. 

                                              

                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     

                                       Consilier local,   

 

                               BOTEZATU NECULAI                                               

          

 
                                                                                                                                      Contrasemnează  

                                                                                                                                                Secretar comună 

                                                                                                                                                Bumbaru Cătălin      

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 8 voturi „pentru”, la ședință participând  13 dintre cei 15 consilieri locali aflați în funcție e 15 ai Consiliului 
Local al Comunei Răducăneni.  


