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Judeţul Argeş
Consiliul Local Țițești

HOTĂRÂRE
privind încetarea mandatului de consilier local al domnului
Stanciu Marian Florin și vacantarea unui loc de consilier din cadrul
Consiliului Local al comunei Țițești, județul Argeș

Consiliul Local al comunei Țițești, judeţul Argeș, întrunit în şedinţă publică
extraordinară convocată de îndată, având în vedere:
- demisia nr. 10205/27.12.2021 a dlui Stanciu Marian Florin din funcția de consilier
local
- Referatul Constatator nr.10250/28.12.2021 întocmit de către primarul comunei
Țițești și secretarul general
- Referatul de aprobare al domnului primar, iniţiatorul proiectului;
- Raportul de specialitate întocmit de către secretarul gerenal al u.a.t. Țițești
- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;
- prevederile art. 204 alin.(2) lit.a), alin.(3), (6), (7), (10) și (17) din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și
completarile ulterioare
În temeiul prevederilor art. 139 alin (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a)
din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
HOTĂRĂŞTE

Art.1. Consiliul Local Țițești ia act cu privire la încetarea de drept, înainte de
expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului
Stanciu Marian Florin ales pe lista P.N.L. filiala Argeș.
Art.2 Se declară vacant locul deținut de consilierul local Stanciu Marian
Florinin cadrul Consiliului Local Țițești, județul Argeș.
Art.3 De îndeplinirea prezentei hotărâri răspunde Secretarul general al
comunei Țițești, județul Argeș.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi afişată pentru aducerea la cunoștinţa publică
prin grija secretarului general şi va fi comunicată dlui Stanciu Marian Florin,
autorităților și instituțiilor interesate și Instituției Prefectului – Județul Argeş, în
vederea exercitării controlului de legalitate.
Președinte de ședință,
Buzatu Aurelian

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar General,
Poștaliu Adriana

Nr.2 adoptată în ședința ordinară din data de 05.01.2022 cu un număr de 13 voturi ”pentru” din 15
consilieri în funcție

