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PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. 57
privind constatarea încetării de drept, prin deces, a mandatului de consilier local al
domnului Gâdea Marius Iulian, precum si vacantarea locului de consilier local în cadrul
Consiliului Local al comunei Seimeni
Consiliul Local al comunei Seimeni, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţă
extraordinară convocată de îndată din data de 08.09.2021, având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 5473/07.09.2021 întocmit de d-nul Şerban Mitică, primarul comunei
Seimeni, judeţul Constanţa;
- raportul întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul primăriei comunei Seimeni,
înregistrat sub nr. 5474//07.09.2021;
- rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Seimeni;
În baza referatului constatator înregistrat sub numărul ____/____________, întocmit de
primarul și secretarul general delegat al comunei Seimeni prin care se propune a se lua act de
încetarea mandatului de consilier local prin decesului domnului Gâdea Marius Iulian, însoțit de
actul justificativ – certificatul de deces;
În conformitate cu dispozițiile art. 204, alin. (2), lit. l), alin. (3), alin. (6), alin. (7) și alin.
(10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂŞTE :
Art. 1 – Consiliul Local Seimeni ia act cu privire la încetarea de drept, înainte de
expirarea duratei normale, prin deces, a mandatului de consilier local al domnului Gâdea Marius
Iulian, ales pe lista de candidați a Partidului Social Democrat la alegerile locale din data de
27.09.2020.
Art. 2 - Se declară vacant locul de consilier local din partea Partidului Social Democrat,
deținut de domnul Gâdea Marius Iulian şi implicit, cel deţinut în cadrul Comisiei de specialitate
nr. 3 pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat,
gospodărie comunală, protecţia mediului.
Art. 3- Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei:
Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa, împreună cu toate documentele care au stat la baza
adoptării, în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului comunei Seimeni,
Judecătoriei Medgidia şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei şi pe siteul oficial al instituţiei.
Iniţiator, primar
Ṣerban Mitică

Avizat pentru legalitate,
Secretar general delegat UAT Seimeni,

