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HOTĂRÂREA nr.107/2020
privind  încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier

local al domnului Sbuchea Gheorghe, ca urmare a demisiei acestuia și vacantarea postului de
consilier local

Consiliul  Local  Săsciori,  judeţul  Alba,  întrunit  in  şedinţa  –  extraordinară  -în  data  de 15
decembrie 2020 

Luând în dezbatere:
- Demisia d-lui Sbuchea Gheorghe din funcția de consilier local înregistrată sub numarul

48/02.12.2020;
- Referatul constatator nr.48/03.12.2020 privind situaţia apăruta și îndeplinirea condițiilor

legale pentru încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calității de
consilier local a d-lui Sbuchea Gheorghe, ca urmare a demisiei acestuia;

 -Referatul de aprobare privind  încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a
mandatului  de consilier  local  al  domnului  Sbuchea Gheorghe,  ca urmare a  demisiei  acestuia  și
vacantarea postului de consilier local;

-Proiectul de hotărâre  privind  încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a
mandatului  de consilier  local  al  domnului  Sbuchea Gheorghe,  ca urmare a  demisiei  acestuia  și
vacantarea postului de consilier local

-Raportul de avizare al Comisiei nr.3 - juridică și de disciplină, protecția mediului și turism;
Având în vedere prevederile:

  - art. 204, alin. 2 lit. a, alin. (3), alin. (6), alin. (10) și alin. 17, art. 602 din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 57/2019:;

In  temeiul  art.139  alin.1si  ale  art.196  alin.1lit.a  din  OUG  nr.57/2019  privind  Codul
Administrativ;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1.  Se ia act  de încetarea de drept,  a mandatului de consilier  local  a d-lui  Sbuchea

Gheorghe, înainte  de  expirarea   duratei  normale  a   mandatului  în  cadrul  Consiliului  Local  al
Comunei Săsciori, județul Alba, ca urmare  a  demisiei acestuia.

Art.2.  Se declară  vacant  postul de consilier local ocupat de   domnul consilier  Sbuchea
Gheorghe  -   în  Consiliul  Local  al  Comunei  Săsciori,  județul  Alba,  care  a   candidat  pe  lista
Partidului Național Liberal  la alegerile   locale  din data de 27 septembrie 2020 .

Art.3.Prezenta  hotărâre  poate  fi  atacată  de  către  persoanele  înreptățite  în  termenul  și
condițiile prevăzute de Legea nr.554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare.

Prezenta hotarare se  comunica:
- Institu'iei Prefectului- județul Alba;
- Domnului Sbuchea Gheorghe;
- Partidului National Liberal - Filiala Alba;
- Judecătoriei Sebeș;

Va fi adusă la cunoștiință publică prin afișarea pe situl Primăriei www.comunsasciori.ro
    

                                                  Sasciori la  15 decembrie 2020

      Președinte de ședință,                                                  Contrasemnează 
         Consilier,                                                          p.  Secretarul general al comunei ,          

CIBU ȘTEFAN      ILEA MARIA MONICA      
Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu un numar de 14 voturi favorabile, valabil  exprimate, care reprezintă 100 % din numarul 

consilierilor în funcție  si 100%  din numarul consilierilor prezenți.                                
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