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ROMANIA
J{JDETUL SUCEAVA
ORA$UL SOLCA
CONSII-IUL LOCAL

uorAnAnn
privind constatarea incetirii mandatului de consilier local al doamnei
fehanciuc Teodora, prin demisie, qi declararea ca vacant a locului de
consilier local

Consiliul Local al oragului Solca, judeful Suceava;
Av6nd in vedere:
-Expunerea de motive prezentatd, de citre d-nul Cornel-Trifan
lehaniuc, primarul oragului Solca, privind constatarea incetdrii de drept a
rnandatului de consilier local al doamnei Jehanciuc Teodora, prin demisie,
inregistratd sub nr.4981 din 14.09.2016;
-Demisia d-nei Jehanciuc 'feodora din calitatea de consilier local,

depusd la P.M.P.-Organizatia Suceava, transmisd prin adresa
nr.143130.08.2016 qi inregistratd la primdria oraqului Solca sub
nr.4719131 .08.2016;

-Referatul constatator semnat de cdtre primarul qi secretarul oraqului
Solca prin care se propune Consiliului l.ocal al oraqului Solca sd ia act de
incetarea de drept a mandatului de consilier local al doarnnei 1, ehanciuc
Teodora, prin demisie, precum gi declararea locului de consilier local vacant,
inregistrat sub nr.4980 din 14.09.2016;
-Raporlul de avizare al Comisiei pentru administrafie publica local6,
juridicS, qi de disciplina, apirarea ordinii qi liniqtii publice, a drepturilor
cetdfenilor, amenajarea teritoriului gi urbanism din cadrul Consiliului Local
al oragului Solca;
In conforrnitate cu prevederile ar1.9 alin.(2) lit.a), alin.(3), art.10 gi
art.12 alin.(1) gi (2) din Legea nr.39312004, privind Statutul aleqilor locali,
cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
In temeiul afi.36 alin.(9) qi afl.45 alin.(l) din l.egea nr.2l5l20o|

privind administratia publica local6, republicat6, cu moclificarile ;i
completdrile ulterioare

;

HOTARAgTE:
Art.1. Ia

act de demisia doamnei Jehanciuc l'eodora, aleasd consilier

local la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 pe listele partidului
Miqcarea Populard gi validata prin Il.c.l-. Solca nr.37125.06..2016, qi
constatd incctarea de drept al mandatului acestcia.
Art.2. Se declard vacant locul ocupat de doamna Tehanciuc Teodora in
cadrul Consiliului Local al oraqului Solca.

Art.3. Secretarul oragului Solca va" asigura comunicarea

prezentei

hotdrdri doamnei Jehanciuc Teodora, primarului oraqului Solca, Partidului
Mi$carea Populard -Organiza[ia Suceava gi Instituliei Prefectului-judelul
Suceava.
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