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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 17 consilieri 

 

HOTARAREA NR.142 

privind constatarea incetarii mandatului de consilier local al  

domnului MURGULET JAN COSMIN  

 

    Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

     Avand  in vedere: 

  cererea prin care domnul Murgulet Jan Cosmin a anuntat in scris cu privire 

la demisia din functia de consilier local, inregistrata la Primaria Municipiului 

Husi la nr. 20195 din 25.07.2014, Referatul constatator semnat de primarul 

municipiului Husi si secretarul municipiului Husi prin care se propune a se 

lua act de situatia aparuta, inregistrat la nr.20310 din 28.07.2014 si 

Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local al 

municipiului Husi, aprobat prin Hotararea nr.49 din 25.09.2012 a 

Consiliului Local al municipiului Huşi; 

 raportul de avizare al Comisiei juridica si de disciplina, pentru 

administratie publica locala, apararea ordinii publice, respectarea 

drepturilor si libertatilor cetatenesti. 

    În conformitate cu prevederile art.9 alin.(2) lit.a), alin.(3) şi art.12 din Legea 

nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile 

ulterioare si ale art.36 alin.(9) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare; 

   În temeiul art..45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare; 

 
H O T A R A S T E :  
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Art.1. – Se constata incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului 

Murgulet Jan Cosmin, candidat pe lista  Partidului Democrat Liberal la alegerile 

locale din 10 iunie 2012, ca urmare a demisiei; 

 

 Art.2. – Se declara vacant mandatul consilierului prevazut la art.1; 

 

Art.3. – Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

municipiului Husi.     

                                                                                           
 

 

                                                                                   HUSI, 28 august 2014  
 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                Contrasemneaza, 

         Aurel Caciula                                                       Secretarul municipiului Husi 

                                                                                            jr.Monica Dumitrascu 


