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CĂTRE

PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL - FILIALA

BOTOŞANI

În atenţia d-Iui Preşedinte - Senator Costel Şoptică
Spre ştiinţă: INSTITUŢIA I'REFECTULUI JUDEŢUL BOTOŞANI
Urmare adresei dvs., Înregistrată la registratura Primăriei Municipiului Botoşani cu nr.
24083/01.10.2019, prin care reiteraţi faptul că "În urma demisiei d-Iui Mihai Ştefan atât din
membru PNL cât şi din Consiliul Local al Municipiului Botoşani, următorul supleant din lista
PNL la alegerile locale din 2016 este d-na Miron Cristina - Brânduşa" şi menţionaţi că ataşaţi
"demisia d-lui Mihai Stefan
din PNL cât ,
si declaratia
dat demisia si
,
. dumnealui că si-a
,
. din
Consiliul Local al Municipiului Botoşani", prin prezenta vă comunicăm următoarele:
Din conţinutul comunicării Partidului National Liberal prin Preşedintele Filialei PNL
nu rezultă faptul că demisia a avut efectul juridic conform prevederilor art. 22 (1)
din Statutul PNL şi ale art. 4 pct. 5 din Regulamentul Privind Organizarea, Desfăşurarea şi
Conducerea Activităţii OrganizaţiilorLocale şi Judeţene.
Coroborând dispoziţiile art. 114 alin. 2 IiI. c), art, 121, art. 204 alin. 2 lit. j), alin. 5,
alin. 12, din OUG nr. 57/2019, considerăm că pentru a lua act de Încetarea mandatului de
consilier local al d-lui Mihai Ştefan se impune ca Preşedintele Biroului Permanent Judetean
PNL să comunice Consiliului local pierderea calităţii de membru al partidului. Această
menţiune este necesară Întrucât nu este în competenta Consiliului local constatarea dobândirii
sau pierderii calităţii de membru de partid a consilierilor locali.
Faţă de demisia d-lui Mihai Ştefan din calitatea de consilier local vă facem cunoscut
faptul că prin adresa Înregistrată cu nr. 481/23.05.2019 la registratura Consiliului local al
Municipiului Botoşani a prezentat demisia Începând cu data de 03.06.2019, dar prin adresa
inrcgistrată cu nr. 547/30.05.2019 la aceeaşi registratura a retractat toate celelalte cereri sau
acţiuni privitoare la retragerea, respectiv demisia depusă şi înregistrată la Consiliul Local
Botoşani, exprimându-şi dorinţa 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

d-na Miron Cristina

Brânduşa

membră

a Partidului

din PNL cât

şi declaraţia

este

Botoşani.

prezentei demisia d-Iui Mihai

a dumnealui

că şi-a

dat demisia

şi

Ştefan

din Consiliul Local al Municipiului

Botoşani.

Cu deosebit respect,

Preşedinte
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