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HOTĂRÂREA
Nr. 39 din 16.05.2016

Prin care se ia act de demisia consilierului local VINCA DANIEL 
si declară vacant locul de consilier local

Consiliul Local al comunei Zăneşti, judeţul Neamţ întrunit la lucrările şedinţei ordinare 
din data de 16.05.2016;
Având in vedere:

In conformitate cu prevederile art. 9, alin.(2) lit.a) şi alin.(3), art. 10 şi art.12 alin.(l) şi (2) din 
Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;

în baza prevederilor art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;

în baza expunerii de motive, întocmită de Primarul comunei Zăneşti, în calitate de iniţiator al 
proiectului de hotărâre, înregistrată sub nr. 3948/11.05.2016;

Având în vedere Referatul nr. 3949/11.05.2016, întocmit de secretarul comunei Zăneşti, 
însoţit de demisia domnului Vinca Daniel înregistrată la nr. 3714/29.04.2016;

în temeiul prevederilor art. 45, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 Ia act de demisia înaintată de domnul Vinca Daniel, consilier local în cadrul 
Consiliului Local al comunei Zăneşti, Judeţul Neamţ;

Art. 2 Locul ocupat de domnul Vinca Daniel, în cadrul Consiliului Local al comunei Zăneşti 
se declara vacant, el urmând a fi ocupat de supleantul de pe lista Partidului Poporului Dan 
Diaconescu;

Art. 3 Secretarul comunei Zăneşti va înainta Comisie de validare a mandatelor de consilier 
din cadrul Consiliului Local al comunei Zanesti, documentaţia în vederea validării mandatului de 
consilier local pentru supleantul de pe lista Partidului Poporului Dan Diaconescu;

Art. 4 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate şi o va aduce 
la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei;
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