ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
COMUNA POȘTA CÂLNĂU CONSILIUL LOCAL

Nr. 43/16.11.2020
PROIECT DE HOTĂRÂREA
privind constatarea încetării de drept, prin demisie,
a mandatului domnului consilier local Belu Ionuț Adrian, precum și vacantarea
locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Poșta Câlnău
Consiliul Local al comunei Poșta Câlnău, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 04.12.2020,
Având în vedere:
Referatul constatator înregistrat cu nr. 139/16.11.2020,
- Referatul de aprobare al Primarului comunei PoștaCâlnău, încalitate de iniţiator, înregistrat cu nr.
140/16.11.2020 şi avizulcomisiei de specialitate a consiliului local nr 141/16.11.2020,
Luând act de demisia domnului consilier local Belu Ionț Adrian, înregistrată la Primăria Poșta
Câlnău sub nr. 7023/16.11.2020,
Ţinând cont de prevederile art. 204 alin. (2) lit. a), alin. (3), alin. (6),alin. (7), alin (10) șialin (17)
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Întemeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,
H O T Ă R Â ȘTE:
Art.1. Se ia act de demisia domnului Belu Ionuț Adrian, ales consilier local la alegerile locale din
27 septembrie 2020 pe lista de candidați a PSD şi se constată încetarea de drept a mandatului său.
Art.2 Se declară vacant locul ocupat de domnul Belu Ionț Adrian încadrul Consiliului Local al
comunei Poșta Câlnău și în Comisia de specialitate-Comisia pentru administratia publică locală, juridică si
de disciplină, apărarea ordinei si linistii publice, a drepturilor cetătenilor, acesta urmând a fi completat
cu supleantul de pe lista Partidului Social Democrat care prezintă acceptul partidului și care va fi validat
de catre Judecătoria Buzău.
Art.3 De îndeplinirea prezentei hotărâri răspunde Secretarul general al comunei.
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al U.A.T., în termenul
prevăzut de lege, Primarului comunei Poșta Câlnău, Instituţiei Prefectului –Judeţul Buzău, Judecătoriei
Buzău, Partidului Social Democrat- filiala Buzău şi domnuluin Belu Ionuț Adrian.
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