
ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU

Unitatea Administrativ - Teritorială comuna SĂRATA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂRATA

HOTĂRÂRE
privind constatarea încetării, prin demisie,

a mandatului de consilier local a domnului Nedea Constantin ,
precum și vacantarea unui mandat de consilier local

în cadrul Consiliului local al comunei Sărata , județul Bacău

Consiliul Local al comunei Sărata, județul Bacău, întrunit în ședință extraordinară în
data de 4.01.2022

Având în vedere:
- proiectul de hotărâre nr.1 din 03.01.2022, inițiat de primarul comunei;referatul de aprobare nr.14 din

03.01.2022 al primarului comunei , în calitatea sa de initiator , prin care se susține necesitatea și oportunitatea
constatării încetării, prin demisie, a mandatului de consilier local  a domnului Nedea Constantin , precum și
vacantarea unui mandat  de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Sărata , județul Bacău ;raportul
de specialitate nr. 15 din 03.01.2022 al secretarului general al comunei, prin care se motivează în drept și în
fapt necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre ; referatul constatator  nr.8179 din 29.12.2021 ,
întocmit și semnat de către primarul comunei Sărata și secretarul general al comunei Sărata ; avizul  consultativ
nr. 1/2/3 din 04.01.2022 ,al comisiilor de specialitate a Consiliului local Sărata ;

În baza prevederilor :
- art.204 alin.(2) lit.a), alin.(3) , alin.(10), alin.(17) și alin.(20) din Ordonanța de Urgență a Guvernului

nr.57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare;
Luând act de demisia scrisă depusă la registratura primăriei comunei Sărata de către domnul consilier

local Nedea Constantin , cu nr. 8133 din 27.12.2021;
In temeiul art.139 alin.(1) , art. 196 alin.(1) lit.a), art.204 alin.(6) din Ordonanța de Urgență a

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,

emite prezenta
HOTĂRÂRE

Art.1. Se constată încetarea de drept , înainte de termen , prin demisie , a mandatului de consilier local
al domnului NEDEA Constantin , începând cu data depunerii demisiei scrise la secretarul general al comunei
Sărata , respectiv 27 decembrie 2021.

Art.2. Funcția de consilier local al comunei Sărata atribuită Partidului Social Democrat , partidul pe
lista căruia a fost aleasă persoana nominalizată la art.1 , se vacantează la data intrării în vigoare a prezentei
hotărâri.

Art.3. Prin grija secretarului general al comunei Sărata, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința
publică , pe site-ul : www.comuna-sarata.ro și va fi comunicată :

- Instituției Prefectului Județului Bacău, pentru controlul de legalitate prevăzut de lege ;
- persoanei nominalizate la art.1;
- Partidului Social Democrat, în vederea comunicării numelui următorului supleant de pe lista de

candidați pentru consiliul local al comunei Sărata de la alegerile din 27 septembrie 2020, care îndeplinește la
această dată condiția de a fi membru al partidului ;

- Judecătoriei Bacău , în vederea punerii în mișcare a procedurilor legale de validare a unui supleant pe
funcția vacantă de consilier local atribuită Partidului Social Democrat .

Președinte de ședință, Contrasemnează, pentru legalitate
Consilier Local Secretarul general al comunei Sărata
Simon Paul – Valerian Cristina Sandu
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Hotărâre adoptată cu un număr de 10 voturi ”pentru” de către 10 consilieri prezenți din totalul de 11 consilieri în funcție


