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HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în funcție al
domnului Pașca Marinel, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, 

ca urmare a demisiei

                         Consiliul Local al oraşului Recaş, judeţul Timiş,

Având în vedere:
 demisia domnului Pașca Marinel din funcția de consilier local în exercițiu, înregistrată la

Partidul Național Liberal – Filiala Timiș sub nr. 507 / 11.11.2016;
 adresa Partidul Național Liberal – Filiala Timiș nr. 508 / 2016, înregistrată la Primăria

orașului Recaș sub nr. 17.150 / 22.11.2016;
 prevederile  art.  69  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  35/2002,  pentru  aprobarea

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările și
completările ulterioare;

 prevederile  art.  9  alin.  (2)  lit.  a)  și  alin.  (3)  din  Legea nr.  393/2004,  privind Statutul
aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare,

 prevederile art. 36 alin. (1), și în temeiul art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din
Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local în funcție al domnului
Pașca Marinel, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei, și se
declară locul vacant.

Art. 2. - Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timis;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului oraşului Recaş;   
- Domnului Pașca Marinel;
- Serviciului Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Cetățenilor, prin afișare la sediul primăriei și mass-media.

                                           Preşedinte de şedinţă                                 Contrasemnează
                                                   Consilier                                                    Secretar oraș
                                            Ștefan AȘCHIOPOAE                           Jr. Cătălina MOLDOVAN 

Recaş, 29.11.2016
Nr. 184
Adoptată cu 13 voturi “pentru”, 1 mandat nu e validat
Nr. de consilieri prezenți: 14
Nr. de mandate: 15
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INIŢIATOR: PRIMAR – ING. PAVEL TEODOR

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în funcție al

domnului Pașca Marinel, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, 
ca urmare a demisiei

                         Consiliul Local al oraşului Recaş, judeţul Timiş,

Având în vedere:
 demisia domnului Pașca Marinel din funcția de consilier local în exercițiu, înregistrată la

Partidul Național Liberal – Filiala Timiș sub nr. 507 / 11.11.2016;
 adresa Partidul Național Liberal – Filiala Timiș nr. 508 / 2016, înregistrată la Primăria

orașului Recaș sub nr. 17.150 / 22.11.2016;
 prevederile  art.  69  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  35/2002,  pentru  aprobarea

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările și
completările ulterioare;

 prevederile  art.  9  alin.  (2)  lit.  a)  și  alin.  (3)  din  Legea nr.  393/2004,  privind Statutul
aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare,

 prevederile art. 36 alin. (1), și în temeiul art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din
Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local în funcție al domnului
Pașca Marinel, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei, și se
declară locul vacant.

Art. 2. - Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timis;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului oraşului Recaş;   
- Domnului Pașca Marinel;
- Serviciului Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Cetățenilor, prin afișare la sediul primăriei și mass-media.

Președinte de ședință               
                                          Vizat

                                                         Secretar Oraş
                                                                                                     Jr. MOLDOVAN CĂTĂLINA
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