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HOTARAREA NR. 24 din data de 31 MARTIE 2021 
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local, precum şivacantarea locului 
de consilier local, ca urmare a demisiei înaintate de către domnul Dumitru Nicolae, din calitatea 

de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Urecheşti judeţul Bacău. 

Consiliul Local al Comunei Urecheşti, Judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31.03.2021 

A vând în vedere: 

• Notificarea nr. 2058/29.03.2021 formulată de Dumitru Nicolae, prin care prezintă demisia din
funcţia de consilier local al Comunei Urecheşti, jud. Bacău;

• Referatul constatator înaintat primarul şi secretarulgeneral al comunei Urecheşti înregistrat sub
nr. 2096/30.03.2021;

• Referatul pentru aprobare înaintat de primarul comunei in calitate de initiator al proiectului de
hotarare, înregistrat sub nr.2098/30.03.2021;

• Raportul de specialitate întocmit de secretarul Comunei Urechesti, înregistrat sub nr ..
2099/30.03.2021;

• Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Urecheşli, Judeţul
Bacău;

Potrivit prevederilor: 

• art. 204, alin. (2) lit. a), alin. (3), alin.(6) si alin.(10) din OUG nr. 57/2019, privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispozitiilor art. 196 alin. (1) lit. a), din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare 

Consiliul Local al Comunei Urechesti adoptă prezenta 
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Art. 1. - Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local, înainte de expirarea 
duratei normale a acestuia, ca urmare a demisiei înaintată de către domnul Dumitru Nicolae, din 
calitatea de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Urecheşti judeţul Bacău. 

Art. 2. - Locul ocupat de domnul Dumitru Nicolae în cadrul Consiliului Local al Comunei 
Urecheşti se declară vacant. 

Art. 3. - Prezenta Hotărâre intra învigoare la data aducerii la cunostinţă în conditiile legii şi va fi 
comunicată persoanei prevăzute la Art. 1, Partidului Social Democrat-Organizaţia Judeţeană Bacău, 
Judecătoriei Oneşti şi Instituţiei Prefectului judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate. 



Art. 4. - Prezenta Hotărâre poate fi atacată în termen de 30 zile la Tribunalul Bacău - Secţia a II 
a Civilă şi de Contecios Administrativ şi Fiscal, potrivit prevederilor Legii 5 54/2004 privind conteciosul 
administrativ cu modificările şi completările ulterioare, respectându-se procedura prealabilă. 

Art. 5. - Prezenta Hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Comunei Urecheşti, 
judeţul Bacău, în şedinţă ordinară, cu respectarea art. 139, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, respectiv cu un numarde 1 O voturi "pentru", _-_ voturi "împotrivă" şi l "abţinere" din 
totalul de 11 consilieri prezenţi în funcţie. 
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Preşedinte de sedinţă, 
Consilier local 
Ab eluţă Alexandru 

Contrasemnează 
Secretarul General al Comunei Urecheşti, 

Cichindel Cristinei 




