ROMANIA
JUDEŢUL MARAMURES-comuna SALSIG
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.48
din 26.08.2022
privind constatarea încetării de drept - ca urmare a demisiei - înainte de expirarea
duratei normale a mandatului de consilier local al d-lui Florian -Lucian LUCA si
vacantarea locului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Salsig
Având in vedere proiectul de hotarare initiat de primarul comunei înregistrat
sub nr.49 din 12.08.2022 insotit de referatul de aprobare al primarului comunei
înregistrat sub nr.2453 din 12.08.2022; raportul de specialitate întocmit de secretarul
general al comunei înregistrat sub nr.2454 din 12.08.2022;
Ţinând cont de:
- demisia d-lui Florian-Lucian LUCA - consilier local din partea Partidului Social
Democrat- înregistrata la instituţia noastra sub nr.2449 din 12.08.2022;
-referatul constatator nr.2452 din 12.08.2022 privind încetarea de drept,
înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al d-lui Florian Lucian LUCA si vacantarea locului de consilier local in cadrul Consiliului Local al
comunei Salsig;
Luând in considerare Avizul favorabil nr.23 din 25.08.2022 emis de „Comisia
pentru pentru administraţie publica, juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si
urbanism, administrarea domeniului public si privat" din cadrul Consiliului Local Salsig;
-avizul secretarului general al comunei pe proiectul de hotarare ;
In conformitate cu prevederile:
-art.204 alin.(2) lit.„a", alin.(3), alin.(6), alin.(10) si alin.(17) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare;
-art.55 alin.(2) lit.„a", alin. (3), alin. (6), alin. (10) si alin.(17) din Anexa 2 la
Ordinul nr.25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unitatii
administrativ-teritoriale, precum si a modelului orientativ al regulamentului de
organizare si funcţionare a consiliului local, cu modificările si completările ulterioare;
-art.54 alin.(2) lit„a", alin.(3) si alin.(10) din H.C.L. Salsig nr.17/2022 privind
Regulamentul de organizare si funcţionare al Consiliului Local Salsig;
Ţinând cont de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica
legislativa pentru elaborarea actelor normative, rerepublicata;

în temeiul dispoziţiilor art.129 alin.(14), art.139 alin. (1) si art.196 alin. (1)
lit.„a" din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si
completările ulterioare,
Consiliul Local al comunei Salsig, întrunit in şedinţa ordinara din data de 26
august 2022,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se ia act de demisia d-lui Florian -Lucian LUCA -consilier in cadrul
Consiliului Local Salsig - din partea Partidului Social Democrat -si pe cale de
consecinţa, se constata încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a
mandatului de consilier local al acestuia.
Art.2.Se declara vacant locul de consilier local -detinut de dl. Florian -Lucian
LUCA- in cadrul Consiliului Local al comunei Salsig.
Art.3.Primarul comunei Salsig, prin aparatul de specialitate, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei.
Art.4. Prezenta hotarare poate fi atacata, conform prevederilor legii nr.554/2004
privind contenciosul administrativ, cu modificările si completările ulterioare.
Art.5.Prezenta hotarare se comunica :
-d-lui Prefect al judeţului Maramureş;
- d-lui Primar al comunei Salsig;
-Judecătoriei Baia Mare;
- d-lui Florian-Lucian LUCA;
- dosar şedinţa;
-afisaj;

Nr. total consilieri: 10, din care prezenţi 8, absenţi: 2.
Hotararea a fost adoptata cu un număr de 8 voturi „pentru", 0 „împotriva", 0 „abţineri".
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