ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL GAUJANI
HOTĂRÂRE
privind revocarea Hotararii nr. 11/30.04.2015 prin care s-a constat incetarea de drept a
mandatului consilierului local Radu Ionel Eduard, s-a luat act de situatia aparuta ca urmare
a incetarii inainte de termen a mandatului de consilier si s-a declarat vacant locul de consilier
in cadrul Consiliului Local Gaujani

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAUJANI , JUDETUL GIURGIU, avand in vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei1936/20.05.2015
- referatul secretarului comunei Gaujani nr. 1935/20.05.2015;
-referatul nr. 6575/15.05.2015 privind controlul legalitatii hotararilor adoptate in sedinta
ordinara din data de 30.04.2015,emis de Institutia Prefectului- judetul Giurgiu ;
- raportul de avizare al comisiei juridice si de aparare a ordinei publice;
- raportul de avizare al comisiei economico-financiara, agricultura, protectie mediu si turism
-prevederile art. 9 al. 2 lit a) coroborat cu art. 9 alin 3, art. 10 si art. 12 din Legea nr.
393/2004;
In temeiul art 45 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.– Se revoca Hotararea Consiliului Local Gaujani nr. 11 din 30.04.2015, prin care sa constat incetarea de drept a mandatului consilierului local Radu Ionel Eduard, s-a luat act de
situatia aparuta ca urmare a incetarii inainte de termen a mandatului de consilier si s-a declarat
vacant locul de consilier in cadrul Consiliului Local Gaujani, ;
Art. 2.-Impotriva prevederilor prezentei hotarari persoanele interesate se pot adresa instantei
de contencios administrativ, potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 3. –Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului – judetul Giurgiu si va fi
adusa la cunostinta publica prin afisare la sediul institutiei si pe site-ul www.primariagaujani.ro ,
prin grija secretarului comunei Gaujani.
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