
II.OMANIA
JUDETUL SI]CEAVA

0RA$UL SOLCA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Brinzfi

Constantin, ca urmare a decesului acestuia ryi declararea ca vacant a locului
de consilier loeal

Consiliul Local ai oragului Solca, juiiegui Suceava,

AvAnd in vedere:
-Expunerea de motive prezentati de c6tre d-nul Valerul Jdranu*Hofndr,

primarul oraqului Solca. inregistrati sub nr.4995 din23.10.2015;
-Certificatul de deces seria DC *r.54977A din data de 06.10.2015;
-R.eferatul constatator semnat de c*tre primarul qi secretarul craqului Solca

prin care se propune Consiliului tocal s[ ia act de incetarea de drept a mandatului
de consilier local al damnului Brinza Constantin precurn gi declararea locuiui de
consilier vacant, ?nregistrat sub nr.4761 din 13.10.2Q15,

-Raportul de specialitate intocmit de cdtre Compartimentul juridic din
cadrul aparatului de speciahtate al primarului oragului Solca, inregistrat sub

nr.4996 din 23 .1A.2A15 ;
-Raportul de rlvrz:a;re al Camisiei pentru adminrstra{ie publicE localS,

juridicS, qi de disciplinS, apdrarea ordinii 9i liniqtii publice, a drepturilor
cetdlenilor, amenajarea teritoriului qi ur'banism din cadrul Consiliului Local al

oraqului Solca;
in conformitate cu prevederile art.9 alin.(2) lit.i), alin.(3) 9i art.12 alin (1) qi

{2) din Legea nr 393/2AA4, privind statutul alegilor locali, cu modificirile gi

completirile ulterioare;
in temeiul art.36 atin.(9) 9i art.45 alin.(1) din Legea nr.215i2001 privind

administralia publicS local5, republicatS, cu modificirile qi completirile ulterioare;

rrorAR [$TE:
Art.l. Se ia act de ?ncetarea de drept a mandatului de consilier local al

oraqului Solca, a domnului Brinzi Constantin, validat prin H.C.L. Solca
nr.42/A9.07.2A12 pe listele Fartidului Demoerat-Liberal(aetualmente Partidul
Na{ional Liberal), ca urmare a decesului acestuia.

Art.2. Se declarS vacant locul ocupat de domnul Br?nzb Constantin ?n

Consiliul Local al oragului Solca.
Art.3. Secretarul oraqului Solca va asigura comunicarea prezentei hotdr6ri

Primarutui oraq,.rlui Sclca, Crganizaliei judelene a Partidului Nalianal Liberal gi

Instituliei Prefectului-j udelul Suceava.
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