
 
 
 

 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA SAGEATA 

CONSILIUL LOCAL SAGEATA 
 

    H O T Ă R Â R E  
privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale , a mandatului de 

consilier local al domnului Ciurea Constantin şi declararea ca vacant 
 a unui mandat de consilier local  

 
Consiliul Local al comunei Săgeata  judeţul Buzău , 

Având în vedere : 

- referatul constatator , înregistrat la nr.103/21.05.2020; 

- demisia domnului Ciurea Constantin din funcţia de consilier local, înregistrată sub 

nr.1614/03.04.2020; 

In conformitate cu : 

- prevederile  art. 30 -34  din  Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală , 

republicată , cu modificările şi completările ulterioare ;  

- prevederile art.204 alin (2) lit.a) art.204 alin (6) , alin (7) alin (17) şi art.602 din Ordonanţa de  

Urgenţă nr.59/2019 privind Codul administrativ , 

- prevederile art.44 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Săgeata- 

forma actualizată conform Codului administrativ , aprobat prin  HCL nr.38/2019 .  

In temeiul art. 139, alin. (1)  şi art.196 alin (1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ ; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1  (1) Se ia act de demisia  domnului Ciurea Constantin , ales consilier local la 

alegerile locale din  5  iunie 2016, pe lista de candidaţi a PSD  şi se constată încetarea de drept 

a mandatului de consilier local . 

          (2)  În baza alin (1) se declară vacant un mandat de consilier local . 

Art. 2 În baza prevederilor art.1, încetează şi orice altă funcţie în care a fost numit , ales 

sau desemnat domnul Ciurea Constantin , în calitate de consilier local . 

Art.3 Secretarul general al  comunei va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri si o va transmite institutiilor si autoritatilor interesate . 

 

               Preşedinte de Şedinţă                                                 Contrasemnează 
                  Consilier local ,                                                         Secretar General al Comunei,                                                          
                    Manea Ion                                                                 Iancu Viorica Raimonda                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
   Nr.24, Sageata – Buzău /29.05.2020 
 Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Săgeata  în şedinţa de ordinară 
din data de 29.05.2020  cu respectarea prevederilor art139 alin.(1),din  OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ   cu un număr de 11  voturi pentru ,10 abţineri şi 0  voturi 
împotrivă, din numărul total de 12  consilieri în funcţie şi 12  consilieri prezenţi la şedinţă 


