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privind incetarea de drept a ma
OANA DOINA gi declara

Consiliul local al oragului CURTICI, intrunit
Av6nd in vedere :

- expunerea de motive a primarului o
- Referatul intocmit in baza prev

locali, cu modificbrile 9i completbrile
ro5g/27 .Ot.2Or7 .

- Demisia doamnei consilier V
sub nr.732/t9.Ol.2Ol7, consilier al PNL in

- prevederile art,9 alin.(2),lit,"a"
modific5rile gi completdrile ulterioare;

- prevederile art,96, lit.a din Regul
Local Curtici, aprobat prin Hotb16rea

- avizul favorabil nr,L5OUO2.O2.2
juridicS, de diggiplinS, apErarea ordinei gi I

- Cu rl tl voturi pentrL)1 
- 

|---r--
consilieri.

tn temeiul art, 45 din Legea
republicat5, cu modificbrile gi comp

Art.l. tncep6nd cu data de 03.
OANA DOINA inceteaz6 de drept inai
a demisiei, gi se declarE vacantd functia d

Art.2. Prezenta hot616re se comun
- primarului oragului Curtici.
- com oartimentul ui contabi I itate-casierie
- doamnei Veregezan Oana Doina.
- Partidului Nalional Liberal filiala Arad.
- Institutiei Prefectului judetului Arad, Di
gi Secretariat - Compartimentul Controlul
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lui de consilier PNL, a dnei VERESEZAN
ca vacant a locului de consilier local

in gedinta ordinarb din data de 03.02.2017,

Sului Curtici, nr.L057 /27 .Ot.2Ot7 .

lor art.12 din Legea nr.393/2004-Statutul alegilor
Iterioare, semnat de cbtre primar gi secretar nr.

n Oana Doina inregistratb la PrimEria oragului Curtici
drul Consiliului Local al oragului Curtici.

in Legea nr.393/2OO4- Statutul alegilor locali, cu

entul de organizare gi functionare a Consiliului
iliului Local nr.B2l30,08.20L2.

17 al Comisiei pentru protectia mediului gi turism,

total de 15
nigtei publice, a drepturilor cetbtenilor.

ri gi - voturi impotrivS, din nr

215 /2001 privind administratia publicb local5,
:ulterioare,
AnAgre:

2.20!7, mandatul de consilier al dnei VERESEZAN
de exDirarea duratei normale a mandatului, ca urmare
consilier, conform legislatiei in vigoare.

cadrul primEriei Curtici.

Controlul Legalitdtii Actelor, Juridic, Relatii Publice
alit6tii Actelor gi Contencios.

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE,
sEcRflrlAR ORAS CURTTCT,


