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HOTRÂREA NR.126/28.10.2021
privind constatarea incetarii de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului

PINDICHI DAN, inainte de incheierea mandatului, si vacantarea locului de consilier local

Consiliul Local al ora_ului Ovidiu, întrunit în
_edina ordinara în data de 28.10.2021;
Avand in vedere:
Proiect de hotarare
nr.25481/22.10.2021 privind constatarea incetarii de drept, prin demisie, a mandatului
de consilier local al domnului
P*NDICHI DAN, inainte de incheierea mandatului, si vacantarea locului de
consilier local;

Referatul de aprobare nr. 25479/22.10.2021 al domnului
primar, Scupra George;
> Raportul nr.25480/22. 10.2021 al
serviciului Juridic-APL din cadrul Primriei
Demisia domnului consilier P*NDICHI
DAN,

înregistrat

la

nr.25441/21.10.2021;
Referatul constatator

nr.

consilier local al domnului

R

25441/22.10.2021

cu

privire

ora_ului Ovidiu
primria orasului Ovidiu

la constatarea încetrii

P*NDICHI DAN, conform art.204 alin.2

de

sub

drept a mandatului

lit."a" si alin.10 din 0.U.G.

nr.

de

57/2019

privind Codul administrativ;
Tinand cont de:
Avizul de

legalitate al secretarului general al unitii

administrativ-teritoriale -orasul Ovidiu;

Avizul favorabil al Comisiei nr.4" Administratie
publica locala,

Consiliului Local Ovidiu
In conformitate

cu

prevederile:

Ordinul emis de Prefectul judetului Constanta
al orasului Ovidiu

ca

nr.

legal constituit;

740/03.11.2020 privind declararea Consiliului Local

Tinând cont de prevederile art. 204 alin. (2) lit. a), alin.
(3),
57/2019 privind Codul administrativ;
Art. 100 alin. (33) din LEGEA 115/2015
pentru alegerea

in temeiul

agricultura, juridic si ordine publica" a

alin.

autoritilor

art. 139

administrativ.

(6) _i alin. (17), din O.U.G.

administraiei publice locale;

alin. (1) _i art. 196 alin. (1) lit.
a) din O.U.G.

HOTR

nr.

nr.

57/2019

privind Codul

Art. 1 Se ia act de demisia
domnului PINDICHI DAN din funetia de consilier
local _i se
constat
încetarea de drept a mandatului su, inainte de
expirarea duratei normale a acestuia.
Art.2 Se declar vacant locul detinut de domnului
PÍNDICHI DAN in cadrul Consiliului Local al
orasului Ovidiu si in Comisia de
specialitate nr.1- Amenajarea teritoriului i urbanism, protectie mediu si
turism, servicii si control, acesta urmand a fi
completat cu un supleant de pe lista Partidul Naional
Liberal (PNL).
Art.3 Prezenta hotrâre

comunic

prin intermediul secretarului general al orasului Ovidiu, in
termenul prevzut de lege, Primarului orasului Ovidiu,
Instituiei Prefectului -Judetul Constanta
domnului PÎNDICHI DAN si tuturor celorlalti factori interesati, in termen
legal.
se

Prezenta hotirâre a fost adoptatá cu l6 voturi ,pentru", de ctre cei 16 consilieri locali prezeni la
sedinta ordinara din totalul de 17 consilieri locali ale_i
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îm funcie.
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