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Cu privire la: constatarea incetirii de drept a mandatului de consilier local al
domnului Baicu Gheorghe Ovidiu 9i declararea ca vacant a locului ocupat de

acesta in Consiliul Local al comunei FrAncegti

Consiliul local al comunei Fr6ncesti intrunit in gedintd ordinar5 publicd la data de
29.70.2021 la care particip5 un numbr de 14 consilieri din totalul de 15 in functie, gedintS
condusd de domnul consilier Budihoi Sorin Mihai,

LUAND IN DEZBATERE:
-Referatul constatator nr, 1 tl47 din 28.70.202L ;
-Referatul de aprobare nr. 11148 din 28.10.202L, cu privire la,,constatarea incet5rii de

drept a mandatului de consilier local al domnului Baicu Gheorghe Ovidiu 9i declararea ca
vacant a locului ocupat de acesta in Consiliul Local al comunei FrSncegti ";

-Demisia domnului Baicu Gheorghe Ovidiu din functia de consilier local din partea
formatiunii politice Partidul Social Democrat inregistrat5 cu num5rul 11146 din 28,t0.202L;

- Raportul de specialitate nr. lIL49 din 28. t0.2021;
-Jin6nd seama de raportul de avizare sub aspectul legalit5tii proiectului de hot5r6re,

intocmit de c5tre secretarul localitdtii nr. 11150 din 28.L0.2021;
- Avizul comisiei pentru inv5tdmdnt, culte, s5ndtate, cultura, protectie sociala, activitati

sportive si de agrement nr, 65 din 29.10.202t;
- Avizul comisiei pentru programe, dezvoltare economico-sociala, protectia mediului,

buget - finante, administrarea domeniului public si privat al localitatii, agricultura, gospodarie
comunala, servicii si comeft nr. 65 din 29,10.202t;

- Avizul comisiei pentru administratie publica locala, juridice, ap5rarea ordinii publice si
linistii publice, a drepturilor cetatenilor nr, 65 din 29.10,202L ;

In conformitate cu art. 204, alin, 2 lit, a, alin. (3), alin. (6), alin. (10) si alin. 17 din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57l20tg privind Codul Administrativ, cu modific5rile
si completbrile ulterioare, precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al
Consiliului Local al comunei Francesti, Legea nr.5212003 privind transparenta decizionalS.

in temeiul art. 139 alin. (1) 9i art.196 alin.(l) lit.a) din OUG nr.57l 2019 privind
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, cu un num5r de 14 voturi
"pentru", 0 voturi ,,ab!ineri" si 0 voturi ,jmpotrivS" a fost adoptat6 urm5toarea:

HOTARARE
Art. 1. Se constat5 incetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al

domnului Baicu Gheorghe Ovidiu gi se declar5 vacant locul ocupat de aceasta in Consiliul
Local al comunei Fr6ncesti,

Art. 2. Prezenta hotdrSre se comunicS prin intermediul Secretarului general al comunei
Fr6ncesti, in termenul prev5zut de lege, Institutiei Prefectului Judetului V6lcea, Primarului,
domnului Baicu Gheorghe Ovidiu, Partidul Social Democrat - filiala VSlcea, Judec5toria Rm
V6lcea si se aduce la cunostinti public5 prin afigare la sediul Consiliului Local Fr6ncesti.

Pregedinte de gedinte/,,,
Budihoi Sorin Mi6ai .

Contrasemneazd,
Secretar General,

Nr. 65 din 29.10.2O2L
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