ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 21
din data de 28 februarie 2019
privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Farcău
Adrian-Dănuț, din partea Partidului Social Democrat
Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare;
Analizând Referatul constatator al demisiei, întocmit de Primarul Oraşului
Tăşnad şi de secretarul oraşului Tăşnad;
Având în vedere Raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad şi Raportul Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, de disciplină, ordine publică, amenajarea teritoriului,
urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al
Oraşului Tăşnad;
Având in vedere Ordinului Prefectului nr.30/2019 privind încetarea de drept a
mandatului de consilier local înainte de expirarea duratei normale a acestuia a
domnului Farcău Adrian-Dănuț, consilier local, în cadrul Consiliului Local al
Oraşului Tăşnad, din partea Partidului Social Democrat;
În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. a) şi ale alin. (3), ale art. 10,
precum şi ale art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor
locali, cu modificările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.. 33 şi ale art. 36 alin. (9), precum şi ale art.45 alin.
(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în anul 2007, cu
modificările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Încetează, de drept, prin demisie, mandatul de consilier local, în cadrul
Consiliului Local al Oraşului Tășnad, al domnului Farcău Adrian-Dănuț, din lista
Partidului Social Democrat, locul acestuia devenind vacant.
Art.2 – Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează Primarul
Oraşului Tăşnad.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
ING. PETRU KATONA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI,
SERGIU-IONEL BUTA

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în
anul 2007, cu modificările ulterioare.
Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 13
Nr. total al consilierilor locali prezenţi: 12
Nr. total al consilierilor locali absenţi: 1
Voturi pentru: 11
Voturi împotrivă: 0
Abţineri: 0

