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Nr. 512 / 22.12.2022 

HOTĂRÂRE 

Referitoare la: constatarea Incetării de drept a mandatului de consilier local al domnului 
eirloganu Silviu Mihai, ca urmare a demisiei şi declararea ca vacant a locului de consilier local. 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, intrunit in şedinţa ordinară din data de 

22.12.2022. 
Avăndin vedere: 

- cererea inregistrată sub nr.127438 /28.11.2022 prin care domnul arloganu Silviu Mihai Işi dă 
demisia incepand cu data de 08.12.2022 din funcţia de consilier local; 
- referatul constatator nr.130473 /08.12.2022; 
- iniţiativa primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr.134299/20.12.2022; 
- raportul de specialitate nr.134305/20.12.2022 intocmit de Compartimentul A.P.L.; 
- avizul favorabil al Comisiei juridice i de disciplină din cadrul Consiliului Local al municipiului 
Slatina; 

in conformitate cu prevederile art.129, alin.(1), art.204, alin.(2), lit. a), alin.(3), alin.(6), alin.(7), 
alin.(10), alin.(17) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art.136, alin. (1) , art. 134, alin. (1) lit. a), art.139, alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare : 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Se constată Incetarea de drept a mandatului de consilier local In cadrul Consiliului Local al 
municipiului Slatina al domnului CIrloganu Silviu Mihai, ca urmare a demisiei acestuia. 

Art.2 Se ia act de demisie şi se declară ca vacant locul de consilier local ocupat de domnul 
Cirloganu Silviu Mihai in cadrul Consiliului Local al municipiului Slatina. 

Art.3 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publică pe pagina de internet a Primăriei 
Municipiului Slatina şi se comunică. la: 

- Primarul Municipiului Slatina; 
- Judecătoria Slatina, jud.Olt; 
- Instituţia Prefectului -Judeţul Olt; 
- Secretarul general al municipiului Slatina; 
- Domnului Silviu Mihai. 

• 

„Preşedin d4e1inţă, 
• kri,' • I rIOni; 

, 

Contrasemnează, 
Secretar general al municipiul Slatina 

Mihai - Ion IDI 

Hotărărea a fost adoptată cu 19 voturi „PENTRU". 
19 - consilieri prezenţi 
1 — consilier absent 

20 - consilieri 1n funcţie. 


