CONSILIUL LOCAL VOINEASA
JUDEŢUL VÂLCEA
Com. Voineasa, Str. I.Gh. Duca Nr.98
Tel. 0250/754309, Fax 0250/754310,
Cod Fiscal 2541690
Cod poştal 247750
E-mail voineasa@vl.e-adm.ro
HOTĂRÂREA NR.45
Prin care se ia act de demisia consilierului local Beleţ Nicolae şi vacantarea postului de consilier local
Consiliul local al comunei Voineasa, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data
25.08.2020, la care participă un număr de 8 consilieri din totalul de 8 consilieri în funcţie;
Luând în dezbatere :
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei Voineasa, prin care se propune adoptarea
unei hotărâri prin care să se ia act de demisia consilierului Beleţ Nicolae şi declararea ca vacant a postului
de consilier local ;
Referatul constatator nr.3967/14.08.2020 întocmit de primarul şi secretarul general al comunei;
Demisia prezentată de domnul Beleţ Nicolae, înregistrată sub nr.3935/12.08.2020;
Ţinând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Voineasa,
nr.4034/18.08.2020, precum şi de avizul de legalitate al proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr.
4033/18.08.2020 întocmit de secretarul general al localităţii;
În conformitate cu prevederile art.204 alin (2) lit. a) şi art.602, coroborate cu prevederile art.129
alin.(1) şi alin.(14) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare ;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 8 voturi ‘’pentru’’, adoptă următoarea :
HOTĂRÂRE:
Art.1 Se ia act de demisia înaintată de domnul Beleţ Nicolae, consilier local în cadrul Consiliului Local
al comunei Voineasa.
Art.2 Postul ocupat de domnul Beleţ Nicolae în cadrul Consiliului Local al comunei Voineasa se declară
vacant, el urmând a fi ocupat de supleantul de pe lista PND.
Art.3 Secretarul general al comunei va înainta Comisiei de validare a mandatelor de consilier din cadrul
Consiliului Local al comunei Voineasa, nominalizată prin H.C.L. nr.1/2016, documentaţia în vederea
validării mandatului de consilier local pentru supleantul de pe lista PND – filiala Vâlcea.
Art.4 Prezenta hotărâre va fi afişată la sediul Primăriei prin grija secretarului general al comunei şi va fi
comunicată: primarului comunei Voineasa; comisiei de validare a mandatelor de consilier local din cadrul
Consiliului local al Voineasa ; domnului Beleţ Nicolae; PND- Filiala Vâlcea şi Instituţiei Prefectului –
Judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate.
Voineasa la 25.08.2020
Preşedinte de şedinţă,
Copăceanu Nicolae
Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general comuna Voineasa
Lazea Maria
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