
ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 34   

privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului  

Caşcaval Ştefan ca urmare a demisiei acestuia   

 

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

ordinare din data de 27 septembrie 2012; 

Luând act de demisia depusă în scris şi înregistrată sub nr. 6292/2012 a domnului 

Caşcaval Ştefan, membru al Partidului Naţional Liberal, din funcţia de consilier local în 

cadrul Consiliului Local al Comunei Răducăneni; 

Având în vedere: 

- Referatul constatator şi proiectul de hotărâre, înregistrate sub nr. 6321/2012, ale 

domnului Mihai Irimia - Primar al Comunei Răducăneni; 

- Avizul favorabil, înregistrat sub nr. 6846/2012 al Comisiei de specialitate din cadrul 

Consiliului Local al Comunei Răducăneni şi Referatul compartimentului de specialitate, 

înregistrat sub nr. 6665/2012; 

  În conformitate cu prevederile: 

- art. 9, alin. (2), lit. a), 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. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001,    

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1 – Se ia act de demisia domnului Caşcaval Ştefan, membru al Partidului 

Naţional Liberal, din funcţia de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei 

Răducăneni şi se declară vacant locul de consilier deţinut de acesta. 

Art. 2 - Secretarul  comunei va comunica prezenta hotărâre domnului consilier 

menţionat la art. 1 şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii.   

 

Dată astăzi 27 septembrie 2012. 

                          

                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     

                                         Consilier,   

 

                                    ION AILIESEII                                                  
          

 

 

 
                                                                                                                                    Contrasemnează  

                                                                                                                                            Secretarul comunei 

                                                                                                                                             Bumbaru Cătălin      

   

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de cei prezenţi, respectiv cu votul a 14 consilieri locali din totalul de 15 ai Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni.   


