
                ROMANIA 

     JUDETUL DAMBOVITA 

CONSILIUL LOCAL  PETRESTI 

 

P R O I E C T  D E  H  O  T  Ă  R  Â  R  E 

privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui Corbeanu Ion si vacantarea locului de 

consilier local in cadrul Consiliului Local Petresti 

 

PRIMARIA COMUNEI PETRESTI, JUDETUL DAMBOVITA, 

AVAND IN VEDERE: 

- referatul de aprobare al Primarului comunei Petresti privind incetarea de drept a mandatului de consilier 

local al d-lui Corbeanu Ion si vacantarea locului de consilier local in cadrul Consiliului Local Petresti -

referatul intocmit de secretarul general al comunei  

- demisia d-lui consilier local Corbeanu Ion, inregistrata sub nr. 1215/16.02.2022 

- Referat constatator privind  încetarea mandatului de consilier local al domnului Corbeanu Ion, prin 

demisie ; 

-  Rapoartele de avizare ale Consiliului Local  Petresti; 

- Dispozițiile art. 204 alin. (2) lit. a) alin. (3), alin. (6), alin. (10) , alin.(15) și alin. (17), art. 129 alin.(1), 

art. 139 alin. (1)   din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare;  

     În temeiul prevederilor art.196 alin.(1 ) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

    In  temeiul art. 196 alin.(1), lit a) din OUG nr. 57 privind Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 

PROPUNE: 

 

            Art.1   Se ia act de demisia d-lui Corbeanu Ion din functia de consilier local in cadrul Consiliului 

Local Petresti si, pe cale de consecinta, se constata incetarea de drept, inainte de expirarea duratei 

normale a mandatului acestuia. 

Art.2 Se declara vacant locul de consilier local in cadrul Consiliului Local Petresti      

           Art.3 Secretarul general al unității administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local 

primarului și prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării si  aduce la 

cunostinta  publica in termen de 5 zile de la data comunicarii oficiale catre prefect. 

 

INITIATOR 

Primar, Ing. Andrei Lucian Daniel 

 

                                                                                 

 

 

 

 

                                                                         CONTRASEMNEAZA DE LEGALITATE,  

                                                                                SECRETAR GENERAL , 

                                                                                           Ing. Zamfirescu Mihaela 

 

 

 

 


