
 

 

                                                       
 
 
 

                                                               R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

 COMUNA SĂGEATA 
CONSILIUL LOCAL SĂGEATA 

 
 
 

  H O T Ă R Â R E 
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local  al domnului CIUREA 

CONSTANTIN , înainte de expirarea duratei normale  a mandatului  și declararea ca vacant a  
locului de consilier local  deținut de acesta în cadrul Consiliului local al  comunei 

Săgeata,județul Buzău  
 

Consiliul local al comunei Săgeata, judeţul Buzău 
 

 

Având în vedere: 

- referatul   constatator   cu nr. 4 din 1 februarie 2022  privind constatarea încetării de 
drept a  mandatului de consilier  local al domnului Ciurea Constantin  înainte de expirarea 
duratei normale a mandatului ; 

- proiectul de hotărâre  numărul  5 din 1 februarie 2022  privind constatarea încetării 
de drept a mandatului de consilier local al domnului Ciurea Constantin, înainte de expirarea  
duratei normale a mandatului și declararea ca vacant a locului de consilier local  deținut de 
acesta  în cadrul Consiliului local Săgeata; 

-referatul de aprobare a primarului comunei  Săgeata înregistrat sub nr. 6 din 1 
februarie 2022; 

- avizul de legalitate al  secretarului comunei, 
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sageata, 
-prevederile art. 204 alin.(2),lit. d), alin.(3), alin.(6), alin.(7),alin.(10), alin.(13),alin.(15) și 

alin.(20) din O.U.G. nr. 57/2019  privind  Codul Administrativ , 
         În temeiul : 

prevederilor art.129, alin.(1) lit.a),art.139 alin(1), art.140 alin.(1) art.196-200, art.243, 
alin.(1),lit.a)  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

  Art.1 Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al  domnului 
Ciurea Constantin , înainte de expirarea duratei normale a mandatului , ca urmare a  
înregistrării unui număr de  4 absențe consecutive,nemotivate pe durata a  trei luni 
calendaristice noiembrie, decembrie  2021 și ianuarie 2022.Domnul Ciurea Constantin  a fost  
ales  consilier  local din partea  Partidului PRO România . 
 Art.2  Se declară vacant locul consilierului local nominalizat la art.1 în Consiliul local  
al comunei Săgeata. 
 Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește  
domnul  Tănase Sorin, primarul comunei  
 



 

 

Art.4 Secretarul general al comunei  va asigura comunicarea prezentei hotărâri  
Instituției Prefectului -Județul Buzău,primarului comunei Săgeata,județul Buzău,Judecătoriei 
Buzău , domnului Ciurea Constantin ,Partidului Pro România. 
           

 
 

           Preşedinte de Şedinţă                                              Contrasemnează, 
             Consilier local,                                     Secretar General al Comunei,     
 
                                                      
            Stelian  SBURLAN                                                 Elena PETRACHE  
 
 
 
      Nr. 8 din 11 februarie 2022   
      Săgeata/Buzău 
 
 
 

Această hotărâre  a  fost adoptată  de Consiliul local al  comunei Săgeata, județul 
Buzău în ședința extraordinară din data de 11 februarie 2022  cu respectarea  
prevederilor  art. 139  alin.(3)  lit. a)  din O.U.G. nr. 57 /2019 privind  Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 10 voturi  
pentru,0 voturi abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total  de 12  consilieri  în 
funcție și 10  consilieri prezenți   la ședință. 
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