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HOTARARE 

Nr. 49/29.12.2020 

privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Drug   

Valeriu, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei  

 

Consiliul Local Helegiu, judeţul Bacău, intrunit in sedinta ordinara din 29.12.2020  

Avand în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 8860/2.12.2020 al Primarului comunei Helegi;  

-Referatul constatator  nr. 8862/2.12.2020 al secretarului general al comunei; 

Luând în considerare : 

- Solicitarea domnului Drug Valeriu privind încetarea mandatului de consilier local 

înainte de termen, prin demisie, înregistrat cu numărul 8830 din 02.12.2020 

-Incheierea din data de 22.10.2020 a Judecaoriei Onesti pronuntata in dosar nr. 

4661/270/2020 privind validarea mandatelor consilierilor alesi pentru Consiliul 

Local Helegiu; 

- Ordinul Prefectului nr. 442/30.10.2020 privind constatarea ca legal constituit a  

Consiliului Local al comunei Helegiu; 

- Dispozițiile art.173 alin.1lit.f, art.204 alin.2lit.a, art.204alin.3,art.204 alin. 6 , 

art.204 alin.7, art.204 alin.10, art.204 alin.17 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

- Avizul  comisiei de specialitate din cadrul  Consiliului Local Helegiu nr. 

9561/28.12.2020; 

- În temeiul prevederilor art. 139 , art. 196 alin. (1) lit.a din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificarile si  completarile ulterioare ; 

 

HOTARASTE: 

 

Art.1. Se ia act de încetarea funcției de consilier local a domnului Drug Valeriu, 

înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei precum și 

de vacantarea locului de consilier local în Consiliul Local al comunei Helegiu. 

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică Primarului comunei Helegiu, Judecătoriei 

Onesti  și persoanei menționate la art. 1 din prezenta hotărâre 

 

 



 

Art.3. Prin grija Secretarului general al comunei Helegiu prezenta hotărâre se 

comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea 

legalității..  

 

Presedinte de sedinta 

Adrian DRAGHICIU 

                                 

           Contrasemeneaza 

Secretar general 

  Jr.Mariana SPIRIDON 

 

 

 

 

 

 
Hotararea a fost  adoptata cu  13  voturi ‘’ pentru’’,0  voturi impotriva ,  0  voturi abtineri,   din totalul de 15 

consilieri  , 13 au fost prezenti in sedinta 

 
 


