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În atenţia d -Iui Preşedinte - Senator Costel Ş o p tic ă

ştiinţă: INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL BOTOŞANI

Spre

Urm are adresei dvs. , înregi strată la regi stratura Primăriei Municipiului B otoşani cu nr.
24083/0 l.l 0.20 19, prin care reiteraţi faptul că " în urma demisiei d-Iui Mihai Ştefan atât din
membru PNL cât şi din Cons iliul Local al Municipiului Botoşani, urm ătorul sup leant din lista
PNL la alegerile locale din 2016 este d-na Miron Cristina - Br ându ş a" ş i menţi ona ţi c ă ataşaţ i
"demisia d-Iui Mihai Ştefan din PNL cât şi declaraţia dumnealui că ş i -a dat demisia şi din
Cons iliul Local al Municipiului Botoşani", prin prezenta vă comunicăm urm ătoarel e :
Din conţinutul comunicării Partidului Naţional Liberal prin Preşedintele Filia le i PNL
Botoşani nu rezultă faptul că demisia a avut efectul juridic conform pre vederil or art. 22 ( 1)
din Statutul PNL ş i ale art. 4 pct, 5 din Regulamentul Privind Organizarea, D esfă şu rarea şi
Conducerea Activităţii O rgan i za ţ i i l o r Locale şi Judeţene .
Coroborând di sp oziţiile art . 114 alin . 2 lit. c), art . 121, art. 204 alin. 2 lit. j ), alin. 5,
alin. 12, din OUG nr. 57/201 9, con siderăm că pentru a lua act de încetarea mandatului de
consilier local al d-Iui Mihai Ştefan se impune ca Preşedintele Biroului Perm anent Judeţean
PNL să comunice Consiliului local pierderea ca l i tăţ i i de membru a l partidului . A cea stă
menţiune est e necesară Întrucât nu este În competcnţa Cons iliulu i local constatarea dob ândirii
sau pierderii calităţii de membru de partid a consilierilor locali.
Fa ţă de demisia d-Iui Mihai Ş te f an din ca litatea de cons ilier local vă facem cunoscut
faptul că prin adresa Înregistrată cu nr. 481 /23.05.2019 la registratura Consiliului local al
Municipiului Botoş ani a prezentat demisia Începând cu dat a de 03 .06.201 9, dar prin adr es a
înregi strată cu nr. 547 /30.05 .201 9 la aceeaşi registratura a retractat toate ce lelalte ce reri sa u
acţiuni privitoare la retragerea, respectiv demisia d epus ă ş i Înregistrată la Consiliul Local
Botoşani , exprim ându- şi d orinţa de a continua mandatul de consilier local.
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Vă reiterăm

membru PNL cât

faptul
şi

că

În urma demi siei d-lui Mihai

din Consiliul Local al municipiului

Ştefan

atât din

Botoşani ,următorul

supleant din lista PNL la alegerile locale din 2016 ,este d-na Miron Cristina
Brânduşa .
Precizăm că
Naţional

Liberal filiala

Ataşăm
scrisă
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Brânduşa

membră

a Partidului

din PNL cât
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Botoşani.

prezentei demisia d-Iui Mihai

a dumnealui

că şi-a
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din Consiliul Local al Municipiului

Botoşani.

Cu deosebit respect,

Preşedinte
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