
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ 
COMUNA PADEŞ 
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E Nr. 21 
privind constatarea încetării de drept,înainte de expirarea duratei normale 

a mandatului de consilier local al domnului NICOLESCU SABIN GABRIEL 

Consiliul local al comunei Padeş, judeţul Gorj; 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 
- Raportul compartimentului de specialitate întocmit în acest sens; 
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate; 
- Cererea nr. 4862/10.05.2019 prin care domnul NICOLESCU SABIN GABRIEL 

aduce la cunoştinţa Consiliului Local Padeş că demisionează din funcţia de 
consilier local; 

- Adresa Nr.64/14.05.2019 a Uniunii Naţionale pentru Progresul României, 
Organizaţia Judeţeană Gorj prin care anunţa ca domnul Nicolescu Sabin Gabriel, 
aflat pe lista Uniunii Naţionale pentru Progresul României la alegerile din 5 iunie 
2016, la poziţia nr.l , a renunţat la mandatul de consilier local prin cererea 
nr.61/10.05.2019,solicitând validarea mandatului de consilier local al domnului 
ARJOCU TUDOREL,membru supleant UNPR; 

- Prevederile art. 100 pct.33 din Legea Nr.l 15/2015 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice 
locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 
Nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali; 

- Prevederile Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului local al 
comunei Padeş,judeţul Gorj aprobat prin Hotărârea Nr.l 8 din 30 august 2016; 

- Prevederile art.9 art.9 alin.(2) lit. „ a"ş i l i t .„hA l " din Legea Nr.393/2004 privind 
Statutului aleşilor locali ; 

în temeiul art.45 alin.(l) si art.115 alin.(l) lit."b" din Legea Nr.215/2001-
republicată,cu modificările si completările ulterioare,privind administraţia publică locală, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
Art.l . Consiliul local al comunei Padeş ia act de încetarea de drept, înainte de 

expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului NICOLESCU 
SABIN GABRIEL . 

Art.2. Se declară vacant locul consilierului local - NICOLESCU SABIN 
GABRIEL. 

Art.3. Secretarul comunei Padeş va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier, 

Ştefanescu Gabriela 
Contrasemnează, 
secretar comună, 

Bivolaru E ' -Pompiliu 

Nr. 21 din 23 mai 2019 
Adoptată cu un nr. de 11 voturi pentru, 
din totalul de 11 consilieri în funcţie 


