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HOTARARE
privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local in cadrul
Consiliului Local Corbu al domnului Robaciu Gheorghe si declararea vacanta a
locului de consilier local al acestuia
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă ordinară,
astăzi, 11.10.2017;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu, domnul
Gălbinaşu Marian;
- Referatul constatator semnat de secretarul comunei Corbu si de primar;
- Raportul comisiilor de specialitate nr. 1 si 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
In conformitate cu dispozitiile art.9 alin.2) lit.,,d’’, alin.3) si art.12 alin.1) si alin.2)
din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile
ulterioare.
In temeiul prevederilor art.35, art.41 si art.47 din Legea nr.215/2001-legea
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului
de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Corbu al domnului Robaciu
Gheorghe, ca urmare a intervenirii cauzei de incetare de drept prevazuta de art.9
alin.2) lit.,,d’’ din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, actualizata,
respectiv lipsa nemotivata de la 4 şedinţe ordinare consecutive ale Consiliului Local
Corbu.
Art.2 Declararea vacanta a locului de consilier local al domnului Robaciu Gheorghe in
cadrul Consiliului Local Corbu, ales pe lista Partidului Romania Unita.
Art.3 Prezenta hotarare poate fi atacata la instanţa de contencios administrativ, in
termenele si conditiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile
si completarile ulterioare.
Art.4 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei Prefectului
– judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un exemplar va fi

depus la dosarul sedintei, un exemplar domnului Robaciu Gheorghe si un exemplar
domnului primar. Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi ,,pentru’’, 4 ,,abţineri’’ şi 0 voturi
,,împotrivă’’ din cei 14 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15 consilieri în funcţie.
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