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H O T Ă  R Â R E 
 
 

Privind constatarea vacantarii unui post de consilier local  
 

                      Consiliul Local al comunei Ostrov, judetul Constanta, intrunit in 
sedinta ordinara din data de 14.11.2013 
 
                      În conformitate cu prevederile art. 9, alin (2) lit. h1) şi alin. 
(3), art. 10 şi art. 12 din Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
                      In baza expunerii de motive, intocmita de Primarul comunei 
Ostrov in calitate de initiator al proiectului de hotarare; 

Având în vedere  Referatul, întocmit de secretarul comunei Ostrov  
  Ca urmare a   adresei  Partidului Democrat Liberal -  Organizatia 
Judeteana Constanta nr.200/15.10.2013  , inregistrata la primaria Ostrov sub nr. 
3825/29.10.2013 
  În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 
 
 

H O T Ă  R Ă  Ş  T E : 
 

Art.1  Ia act de  adresa  partidului Democrat Liberal -   
Organizatia Judeteana Constanta nr.200/15.10.2013 privind retragearea 
sprijinului politic domnului Purcarea Marius; 

Art.2  Locul ocupat de domnul  PURCAREA MARIUS    in 
cadrul Consiliului Local al Comunei Ostrov  se declară vacant, el urmând a fi 
ocupat de supleantul de pe lista Partidului  Democrat  Liberal. 

Art. 3  Secretarul comunei Ostrov va înainta Comisiei de 
validare  a mandatelor de consilier din cadrul Consiliului Local al  comunei 
Ostrov, nominalizata prin HCL nr. 1/21.06.2012,  documenta ţia în vederea 
validării mandatului de consilier local pentru supleantul de pe lista Partidului  
Democrat Liberal – Organizaţia Judeteana Constanta . 

 



Art. 4   Secretarul comunei   va comunica în copie prezenta 
hotărâre: 

Ø Instituţiei Prefectului judeţului Constanta ; 
Ø Primarului comunei Ostrov; 
Ø Comisiei de validare a mandatelor de consilier local din 

cadrul Consiliului local al comunei Ostrov; 
Ø Domnului  Purcarea Marius ; 
Ø Compartimentului Resurse umane; 

Art.5 Prezenta hotararea  poate fi atacata de consilier, la 
instanta de contencios administrativ, in termen de 10 zile de la 
comunicare. 

 
Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 11 consilieri, din totalul de 11 
consilieri prezenti, din totalul de 15 consilieri in functie. 
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